
Workshop em Estudos Sobre a Globalização: Novos Desafios na Relação Norte e 

Sul Global 

 

A validade científica dos Global Studies nunca foi pacífica, apontando-se a 

diversidade temática e teórica de programas curriculares e projectos de investigação como 

uma ameaça ao rigor epistemológico e valor analítico do campo. Além disso, o 

ressurgimento dos nacionalismos e de uma virulenta retórica antiglobalização tem 

contribuído para acentuar o ceticismo em relação ao futuro dos estudos sobre a 

globalização e do "global turn". Ainda assim, se parece evidente que a hostilidade à 

globalização não põe em causa as premissas centrais dos Global Studies (antes as 

confirma), por outro, parece inegável a necessidade de repensar a forma como as questões 

levantadas por processos globais são apresentadas e debatidas, tanto na academia, como 

no espaço público. Essa tarefa passa pela discussão permanente dos limites e virtudes das 

abordagens teóricas e metodológicas que adotamos no decurso das nossas investigações, 

mas também pela reflexão acerca do comprometimento político e social que estas devem 

assumir. Porque são, afinal, os Estudos sobre a Globalização um campo legítimo? Que 

vantagens se pode retirar de um olhar global por oposição à tendência para priorizar e 

isolar o mundo ocidental? O que distingue fundamentalmente uma perspetiva global de 

uma nacional, transnacional ou comparada? 

Este workshop pretende convocar os doutorandos em Estudos sobre a 

Globalização a discutir estas questões e a explorar as implicações destes debates nas 

opções teórico-metodológicas que enformam as suas investigações. Dividido em dois dias 

distintos, dedicados à apresentação e discussão dos seus projetos de doutoramento e de 

formação metodológica nas componentes intrínsecas a este ciclo, este Workshop visa 

reunir investigadores interessados nas mais diversas facetas da globalização, esperando 

que o confronto de ideias e a partilha de dúvidas e inquietações em comum, ponha em 

evidência a vitalidade, a urgência e as possibilidades da análise e compreensão integrada 

de processos globais. 

 

 

 

 

 



Estrutura e Programa  

 

Dia 1 – 06/05/22  

Horário  Localização 

09h00 – 10h00 Sessão 1 Boas práticas de investigação: desde a 

realização da tese a metodologias de 

pesquisa e investigação. 

 

Convidados:  

Prof. Dr. Diogo Ramada Curto 

(NOVA/FCSH) 

Prof.ª Dr.ª Teresa Nogueira Pinto 

(NOVA/FCSH – IEP/UCP) 

 

Colégio 

Almada 

Negreiros 

(Anfiteatro 

A14, CAN, 

Piso -1)  

10h00 – 10h15 Coffee Break  

 

 

10h15 – 12h15 Sessão 2 Seminário em Estudos sobre a 

Globalização: Segurança Global, 

Fronteiras e Política Internacional: 

 

• João Silveira: "A Relação 

entre Economia Azul, 

Segurança e Projeção Externa 

na Grande Estratégia da União 

Europeia para a Segurança 

Marítima" 

 

• Catarina Gonçalves: 

"Considering an African 

definition of terrorism and 

counter terrorism" 

 

• Teresa Furtado: “O papel do 

setor privado na Guerra 

Colonial” 

 

• Romário Sampaio Basílio: 

“Choques de Territorialidades 

no Remoto: a Globalização e 

seus Mecanismos” 

 

• Paula Reis: “Migrantes 

‘altamente qualificados’ e 

integração no mercado de 

trabalho: uma realidade 

complexa e paradoxal” 

 

Colégio 

Almada 

Negreiros  

(Anfiteatro 

A14, CAN, 

Piso -1) 



Moderadora: Prof.ª Dr.ª Alexandra 

Magnólia Dias (NOVA/FCSH) 

 

12h15 – 12h30 Coffee Break  

12h30 – 13h30  Lunch Seminar do IPRI: “A agência de África 

face à transformação da ordem internacional” 

 

Oradora: Profª. Drª. Alexandra Magnólia Dias 

(NOVA/FCSH) 

 

Moderador: Prof. Dr. João Paulo Madeira 

(Universidade de Cabo Verde) 

Discussant: Prof. Dr. João Terrenas (ISCTE-IUL 

& CEI-IUL)  

 

IPRI-NOVA  

Colégio 

Almada 

Negreiros  

(Anfiteatro 

A14, CAN, 

Piso -1) 

13h30 – 14h30 Pausa para Almoço 

 

 

14h30 – 16h30 Sessão 3 Seminário em Estudos sobre a 

Globalização: A interpenetração das 

escalas políticas nacionais, regionais e 

globais 

 

• Ana Filipa Joaquim: "A 

desinformação como estratégia 

de marketing político do 

populismo de direita, em 

Portugal" 

 

• Cíntia Martins: “Entre as 

teorias e a integração na ordem 

internacional: A influência na 

política externa portuguesa para 

o Médio Oriente” 

 

• António Beato Teixeira: “Os 

mercados globais do cacau e do 

café (e as suas gentes na 

primeiro metade do séc XX)” 

 

• Franco Tomassoni: "O 

trabalho e o enclave do 

petróleo: entre 

desenvolvimentismo autoritário 

e globalização" 

 

• Pedro Ponte e Sousa: "Estudos 

sobre a globalização versus 

estudos globais: necessidades, 

níveis, escalas e interacções" 

Colégio 

Almada 

Negreiros  

(Anfiteatro 

A14, CAN, 

Piso -1) 



 

 

 

Moderador/a: Profª. Drª. Alexandra 

Magnólia Dias (NOVA/FCSH)  

 

16h30 – 16h45 Coffee Break 

 

 

16h45 – 18h15 Sessão 4 Seminário em Estudos sobre a 

Globalização: Saúde Global e 

Ambiente 

 

• Pedro Clemente: "Linking 

local priorities and global 

challenges of biodiversity 

conservation: Tackling the 

trade-offs" 

 

• Viviana Paola López-Páez.: 

"Environmental crime (green 

crimes) in the western Amazon 

Forest" 

 

• Melanie Maia: "Perspectiva de 

Saúde Global no controlo da 

Resistência aos Antibióticos em 

contexto de países com menos 

recursos: intervenção 

combinando Telemedicina e o 

reforço da capacidade dos 

recursos humanos de saúde, em 

Cabo Verde" 

 

• Cátia Cristina Mangas 

Mendes Arnaut: "Happiness 

and Well Being" 

 

 

Moderador/a: Prof.ª Dr.ª Maria José 

Roxo 

 

Colégio 

Almada 

Negreiros  

(Anfiteatro 

A14, CAN, 

Piso -1) 

 

 

 

 

 



Dia 2 – 07/05/22  

Horário  Localização 

9h30 – 10h30  Sessão 1 O Doutoramento e a integração no 

mercado de trabalho  

 

Convidados:  

Prof. Dr. Diogo Ramada Curto 

(NOVA/FCSH)  

Dr. Bernardo Pinto Cruz (IPRI – 

NOVA/FCSH)  

 

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal 

10h30 –11h00 Coffee Break  

 

11h00 –12h45 Sessão 2 Seminário em Estudos sobre a 

Globalização: Os Desafios Globais nas 

Políticas Nacionais e Internacionais 

 

• Bernardo Pinto Cruz: 

"Contra-subversão e 

moderação da violência: o 

Plano do Cunene durante a 

Guerra Colonial” 

 

• Gil Gonçalves: “Populismo 

Global – potencialidades e 

desafios de uma abordagem 

trans-histórica”  

 

• Isabel Gorjão: “Ativistas e as 

consequências do ciclo de 

protesto de 2011 a 2013 em 

Portugal - Os casos da Geração 

à Rasca e do Que se Lixe a 

Troika” 

 

• João Estevens: “Segurança 

global e nacional: narrativas e 

estratégia em Portugal e em 

Espanha” 

 

• Vera Martins: "O direito e as 

execuções hipotecárias: 

protecção ou função de 

validade crítica?" 

  

 

Moderador/a: Prof. Dr. Diogo 

Ramada Curto (NOVA/FCSH)  

 

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal 



12h45 –13h00 Sessão 3 Encerramento e Tema da Próxima 

Edição 2022/2023 

 

• Profª. Drª. Alexandra Magnólia 

Dias (NOVA/FCSH) 

• Drª. Cíntia Martins 

(IPRI/NOVA) 

• Dr. Gil Gonçalves 

(IHC/NOVA) 

 

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal 

 

 


