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Resumos!

!

Sessão!1!

!

Da# Agricultura# Urbana# aos# Sistemas# Alimentares:# uma#multitude# de# pontos# de# entrada# e#

conexões##

Cecília!Delgado!

!

A! presente! apresentação! pretende! dar! visibilidade! aos! produtos! resultantes! das! principais!

atividades! desenvolvidas! em! 2020! pela! investigadora,! como!mote! para! ilustrar! os!múltiplos!

pontos!de!entrada!e!conexões!dos!sistemas!alimentares.!

Serão! brevemente! apresentados! três! produtos:! 1! –! O! EHbook! Alimentar! Boas! Práticas:! da!

Produção!ao!Consumo!Sustentável!2020!que!ilustra!46!iniciativas!que!oferecem!uma!visão!não!

exaustiva!das!ações,!projetos!e!programas!em!curso!em!Portugal.!A!compilação!foi!o!resultado!

de!contributos!de!promotores!privados,!da!administração!central!e!local,!do!terceiro!setor!e!da!

academia.!Cada!iniciativa!é!descrita!através!de!uma!grelha!de!critérios,!composta!por:!promotor,!

localização,! antecedentes,! objetivos,! descrição,! resultados,! fontes! de! financiamento! e! lições!

aprendidas.;! 2! –! A! Política! de! Acesso! à! terra! “AQUI! HÁ! TERRA!! Vamos! alimentar! as! nossas!

crianças! com! alimentos! biológicos! locais”! –! desenvolvida! no! âmbito! do! LEAP! H! Policy!

Development! Initiative,! um! programa! de! formação! para! o! desenvolvimento! de! melhores!

políticas!públicas!que!resultou!numa!proposta!de!política!de!acesso!à!terra!local.!para!produção!

de!alimentos!(hortícolas!e!frutíferas)!para!fornecimento!das!cantinas!escolares!no!município!de!

Torres!Vedras;!3!–!Por!fim,!a!publicação!científica!“Local!Food!Policies!–!Their!Constraints!and!

Drivers:! Insights! from! Portuguese! Urban! Agriculture! Iniciatives”! que! analisa! os! fatores! que!

favorecem!e!condicionam!o!desenvolvimento!de!políticas!públicas!alimentares!em!Portugal,!à!

escala! local,! a! partir! de! um! conjunto! de! indicadores! internacionais! de! referência.! Os! três!

produtos!serão!apresentados!utilizando!a!metodologia!“Pitch!Presentation”!–!2/3!minutos!para!

cada,!seguindoHse!um!período!de!discussão.!!

!

!

De# silêncios,# omissões# e# agendas# ocultas# na# configuração# de# uma# nova# ‘noite’# na# cidade#

turística#após#COVIDG19:#o#caso#de#Lisboa#

Jordi!Nofre!e!Iñigo!Sánchez!Fuarros!

!

Ainda! sem! data! para! a! sua! reabertura,! o! sector! do! lazer! nocturno! de! Lisboa! apresenta! um!

cenário! pósHpandémico! altamente! incerto.! As! consequências! económicas! negativas,!

nomeadamente!no!que!se!refere!à!destruição!do!emprego!(formal!e!informal)!e!ao!crescente!

desequilíbrio! financeiro!do! sector,! agravamHse!à!medida!que!persiste!o! silêncio!do!Governo!

português! sobre! uma! hipotética! reabertura! de! locais! de! diversão! nocturna.! Perante! isso,! o!

fechamento!definitivo!de!discotecas,!clubes!e!bares!(com!ou!sem!espaço!de!dança)!surge!como!

um! cenário! mais! que! possível.! No! entanto,! a! aposta! do! governo! português! e! da! Câmara!

Municipal! de! Lisboa!na!promoção!da! cidade! como!um!destino! turístico! seguro!e! “limpo!do!

coronavírus”!corre!o!risco!de!fracassar!devido!às!potenciais!consequências!relacionadas!não!só!

com!o!crescimento!significativo!de!raves!e!festas!nocturnas!ilegais,!mas!principalmente!com!os!

crescentes!episódios!de!ajuntamentos!e!“botelhão”!realizados!por!adolescentes,!jovens!e!até!
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adultos!que,!na!sua!maioria,!não!seguem!as!medidas!de!prevenção!da!COVIDH19.!Embora!a!dura!

posição! governamental! possa! apresentar! um! claro! carácter! preventivo,! a! etnografia!

exploratória!efectuada!desde!a!declaração!do!Estado!de!Emergência!em!Portugal,!em!meados!

de!Março,!permiteHnos!vislumbrar!a!execução!ad#hoc!de!uma!agenda!política!que,!até!à!data!,!

não!tinha!sido!implementada!H!mas!existia!mesmo!assim!H!para!uma!transformação!radical!da!

vida!nocturna!de!Lisboa!após!os!inúmeros!impactos!negativos!decorrentes!da!turistificação!da!

vida!nocturna!ocorrida!desde!o!início!da!última!década.!É!por!isso!que,!face!à!narrativa!da!“frente!

institucionalHmediáticoHcivil”! punitivista! e! criminalizadora! que! clama! por! maior! disciplina!

punitiva!contra!a!juventude!“irresponsável”!e!“insolidária”!(e!muitas!vezes!racializada),!devemos!

considerar!esse!transbordo!coletivo!como!uma!resposta!social!à!imposição!ilegítima!de!um!novo!

quotidiano!baseado!numa!nova!ordem!moral!e!biossocial!de!carácter!fortemente!punitivo!numa!

cidade! turística! pósHpandémica! governada! por! uma! coligação! de! “esquerdas”! em! que,!

paradoxalmente,!os!'doentes'!e!'rebeldes'!são!simbolicamente!e!socialmente!catalogados!como!

“perigosos”.!

!

!

Análise#do#significado#e#uso#do#território#Eixo#CacilhasG#Almada#VelhaGCristo#Rei#

Maria!João!Gomes,!Marianna!Monte,!Madalena!CorteHReal!e!Luis!Manata!e!Silva!

!

O!presente!estudo!surge!de!uma!colaboração!com!a!Câmara!Municipal!de!Almada!com!o!intuito!

de! apoiar! estratégias! de! desenvolvimento,! em! particular! turístico,! que! sejam! enraizadas! na!

unicidade!sócioHespacial!e!cultural! local.!O!estudo!incidiu!no!território!Eixo!Cacilhas!H!Almada!

Velha!H!Cristo!Rei.!

Com! o! objetivo! de! se! realizar! um! diagnóstico! que! identifique! os! elementos! distintivos! e!

contenha!informação!crítica!para!a!dinamização!e!desenvolvimento!local,!desenvolveuHse!uma!

leitura!multidimensional!do!território,!a!partir!de!diferentes!formas!de!relação!e!prática!com!o!

mesmo.!

A! metodologia! proposta! consistiu! na! identificação! dos! elementos! distintivos! enraizados! na!

memória,! identidade! e! na! sua! vivência.! A! pesquisa! compreendeu! três! dimensões!

interdependentes:! dimensão! da! prática! sócioHespacial! avaliandoHse! leituras! de! diferentes!

utilizadores!e!modos!de!uso!do!espaço,!a!dimensão!da!concepção!recolhendoHse!a!produção!e!

o! acesso! a! narrativas! e! a! dimensão! do! significado! identificandoHse! os! valores! identitários!

passados! e! presentes! que! são! referidos! e! compartilhados! por! quem! tem! uma! relação!

sedimentada!com!o!espaço.!

A!metodologia! seguida!privilegiou:! Levantamento!e! análise!dos!estudos!académicos! sobre!o!

território;! Análise! de! conteúdos! na! comunicação! social;! Dinâmicas! de! focus! groups,! com!

técnicos! municipais! e! atores! locais;! Entrevistas! semiestruturadas! a! atores! do! território;!

Questionários,!um!a!locais,!e!outro!a!visitantes;!Observação!e!registos!de!campo.!Neste!estudo,!

embora!perante!uma!realidade!plural!e!complexa,!os!elementos!distintivos!foram!identificados!

e!justificados!e!o!seu!valor!ratificado!pela!intercepção!de!dados!recolhidos!pela!metodologia!

multidimensional.!A!partir!desta!base!foram!assinalados!os!valores!que!se!propõe!que!sejam!

promovidos,!reinterpretados!e!atualizados.!!

A! leitura! multidimensional! mostraHse! uma! ferramenta! útil! a! uma! intervenção! no! território!

sustentada!na!realidade!quotidiana!da!comunidade!e!dos!diversos!intervenientes!e!utilizadores!

do!espaço.!

!

!

!
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Sessão#2#

!

Jovens#institucionalizados:#as#suas#perceções#sobre#os#seus#problemas#escolares#e#as#relações#

com#os#seus#pares#

Ana!Rita!Monteiro!Dias!

!

O!presente!Estudo! pretende! compreender!de!que!modo! jovens! institucionalizados! (JI)! H! em!

acolhimento!residencial!(AR)!H!vivenciam!a!escola!e!a!sua!relação!com!os!seus!pares!e,!em!função!

dos!dados,!pretendeHse!definir!um!conjunto!de!atividades!para!promover!o!seu!sucesso!escolar.!

ConsideraHse!que!conhecer!as!perceções!destes!jovens!acerca!dos!seus!problemas!irá!permitir!

desenvolver!ferramentas!adequadas!para!responder!às!suas!dificuldades!e!perspetivas!futuras!

com!reflexos!no!seu!desempenho!académico,!na!medida!em!que!há!escassos!estudos!sobre!esta!

temática,!particularmente!na!área!da!Educação.!Por!sua!vez,!conhecer!as!relações!com!os!pares!

permitirá!a!criação!e/ou!o!reforço!de!uma!rede!de!suporte!para!os!mesmos.!

Com!base!na! investigaçãoHação,!participarão!neste!estudo! jovens!do!género!masculino! (com!

idades!entre!os!15!e!os!21!anos)!que!se!encontram!em!AR,!a! longo!prazo.!Estarão!também!

envolvidos!os!técnicos!da!casa!de!acolhimento!e!os!diretores!de!turma!da!instituição!escolar!que!

frequentam.! O! objetivo! é! auscultar! os! participantes! tendo! sempre! em! vista! uma! educação!

equitativa!de!qualidade!para!estes!alunos!e!a!promoção!da!inclusão!na!aprendizagem.!!

!

!

Writing#workouts#and#dances#for#sassy#scholars.#

Alison!Laurie!Neilson!

!

Precarious!is!used!to!refer!to!a!type!of!work!which!is!poorly!paid,!unprotected,!and!insecure.!It!

is!an!emerging!abandonment!that!pushes!us!away!from!a!livable!life.!This!session!is!about!sassy!

rejection! of! precarity.! It! is! about! being! lively,! bold,! and! full! of! spirit;! cheeky.! Building! on! a!

trajectory! from!her!doctoral! research,!where!Alison!began!the! idea!that!as!an!educator,!she!

seeks!to!revive!a!state!of!being!within!her!own!body,!being!fully!within!relationships,!ecosystems!

and! systems! of! spirituality! (Neilson,! 2008),! she! has!moved! between! seeking! super! powers!

(Neilson! &! Inocêncio,! 2016)! to! creating! an! artisanal! practice! of! research! (Neilson,! 2018).!

Touching!on!learnings!from!diverse!research!endeavours,!Alison!will!introduce!participants!to!a!

set!of!practices!that!serve!to!support!scholarship!by!nurturing!the!wellbeing!and!dreams!of!the!

scholar! as! a! skilled!artisan.! These!are!based!on!a! personHfocused!model!of! scholarship! that!

creates!mutual!support,! collaborations!and!other!synergies.!Come! learn!about!“shut!up!and!

write”,! “share! the!mess! in! progress”,! “the!more! the!merrier”,! “writing! buddies”,! and! other!

invitations!to!value!our!own!work.!

!

Neilson,! A.! L.! (2008).! Disrupting! privilege,! identity,! and!meaning:! A! reflexive! dance! of! environmental! education.!

Rotterdam:!Sense!Publishers.!

Neilson,! A.L.! &! Inocêncio,! A.! (2016).! Waves! and! wigs:! Cultivative! processes! of! art! and! research! meetings! and!

transformations.!Performance!for!Entitle!Undisciplining!Environments!Conference,!Stockholm,!Sweden,!20H24.!!

Neilson,!A.L.!(2018).!Learning!to!be!an!artisanal!researcher:!Fishing!tales!from!the!Azores!islands,!Portugal,!Invited!

speaker!Comparative!International!Development!Education!Centre,!CIDEC,!Toronto,!Canada,!12!September.!

!

!
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Public#Policy#in#a#Pandemic#Context.#A#look#at#the#European#Union's#reaction#to#COVIDG19#

Paulo!Neto!

!

At!the!beginning!of!2020,!the!European!Union!had!ready!the!new!set!of!public!policy!instruments!

with!which!it!proposed!to!face!the!challenges!of!the!new!decade.!These!include!the!Cohesion!

Policy!2021H2027,!the!European!Green!Deal,!the!EU!Circular!Economy!Action!Plan,!the!EU!Digital!

Strategy,! The! European! Pillar! of! Social! Rights,! the! Territorial! Agenda! 2030,! the! European!

Industrial!Strategy!and!the!European!Just!Transition!Mechanism.!!

However,! the! current! pandemic! context! of! COVIDH19,! due! to! its! transversal! impacts! on! the!

economy! and! society,! is:! i)! implying! the! redesign! of! many! of! the! Union's! public! policy!

instruments;!ii)!reorder!some!of!the!European!Union's!current!strategic!priorities;!iii)!change!the!

conditions!of!relative!competitiveness!of!local!and!regional!territories!and!iv)!reformulate!the!

planning! guidelines! and! assumptions! underlying! the! definition! of! current! and! future!

development!models!of!cities!and!regions,!and!v)!bringing!people!back!to!the!center!of!the!public!

policies.!!

The!purpose!of!this!paper!is!analyze!the!reaction!of!the!European!Union,!with!regard!to!the!way!

it!mobilized!its!policies!to!face!the!first!months!of!the!COVIDH19!pandemic.!

!

!

PósGruralidade#e#paisagem:#Um#olhar#transfronteiriço#na#Raia#Central#Ibérica#

Domingos!Vaz!!

!

Pretendemos!abordar!a!vital!importância!de!reflectir!sobre!a!herança!e!a!evolução!da!concepção!

de!fronteira!face!às!pressões!da!globalização!e!das!dinâmicas!de!desenvolvimento!territorial!de!

regiões!periféricas!de!baixa!densidade! transfronteiriças.! Sublinhando!a!necessidade!de! criar!

(autoH)!conhecimento!e!capacitação!dos!territórios,!das!suas!instituições!e!actores!e!dos!seus!

agentes!políticos,!sociais,!económicos!e!culturais;!particularmente!relevando!a!viabilidade!de!

territórios!mais!vulneráveis!no!aproveitamento!dos!seus!recursos!para!a!construção!de!políticas!

de!inovação!capazes!de!produzirem!transformações!e!mudanças!para!territórios!com!problemas!

similares.! Neste! sentido! o! espaço! rural! transfronteiriço! é! conceptualizado! enquanto! espaço!

relacional! tornando! o! conceito! de! “transacção! social”! como! interessante! por! enquadrar!

possibilidades!múltiplas!de!interacção!entre!agentes!distintos!no!planeamento!e!na!gestão!do!

território,!e!na!coexistência!entre!populações!tradicionais!como!as!recentemente!aí!instaladas!

e!os!visitantes!temporários,!que!participam!da!“transacção!social”.!Merece!igualmente!destaque!

o!intuito!de!estimular!a!cultura!territorial,!a!cultura!cívica!face!ao!território,!e!a!sensibilidade!

pela! temática! da! paisagem,! ainda! muito! subvalorizadas! dada! a! pujança! dos! processos! de!

urbanização!dos!dois!países!Ibéricos,!onde!os!valores!inerentes!ao!mundo!rural!são!socialmente!

pouco!praticados,!mitificados!ou!até!rejeitados.!Para!isso,!o!conceito!de!paisagem!contido!na!

Convenção! Europeia! da! Paisagem! permite! a! adopção! de! una! nova! cultura! de! território,!

assumindo!a!mudança!como!uma!realidade,!e!propondo!como!gerir!essa!mudança,!a!partir!da!

consciência!dos!valores!de!uma!comunidade!e!do!território!que!habita.!

Esta! comunicação! tem! origem! num! estudo! de! cariz! transdisciplinar! que! parte! da!

problematização! da! concepção! de! fronteira! e! de! uma! caracterização! sociodemográfica! e!

paisagística! da! Raia!Central! Ibérica! (Beira! Interior! e!províncias! de! Salamanca! e! de! Cáceres),!

permitindo!uma!discussão!dos!problemas,!oportunidades!e!desafios!que!estes! territórios!de!

baixa! densidade! defrontam! no! âmbito! de! um! planeamento! colaborativo.! Um! trabalho!

concretizado! no! âmbito! de! uma! parceria! interuniversitária! e! transfronteiriça! com! José! Luís!

Lalana!Soto!da!Universidade!de!Valladolid!(Espanha).!!


