
 
 

Vulnerabilidade e diversidade: direitos fundamentais em contexto 

Memória Descritiva 

 

No âmbito da linha Novos Direitos do Centro de Investigação Jurídico Económica da FDUP, 

sugere-se o projecto seguinte para o quinquénio Setembro de 2017/Agosto de 2022: 

 

I.Investigadores principais 

Do CIJE 

Luísa Neto (CIJE- FDUP) 

Anabela Costa Leão (CIJE- FDUP) 

A estes acrescem outros investigadores consoante os eixos identificados infra. 

 

II. Resumo 

Em extrema síntese, o projecto visa refletir sobre os direitos fundamentais em contexto de 

diversidade. Partindo de uma compreensão pluralista do Direito constitucional que há-de 

contribuir para cimentar uma sociedade inclusiva1, a proteção hodierna dos direitos 

fundamentais enfrenta desafios decorrentes das tensões entre unidade e diversidade e das 

exigências de protecção acrescida em caso de vulnerabilidades múltiplas e não raro cruzadas. 

Aliás, estas tensões (ao nível da previsão e da aplicação, v.g. judicial) revelam-se não apenas 

no seio do Estado social e culturalmente diversificado, mas também para além das suas 

fronteiras, atenta a rede complexa de internormatividade e a realidade da produção multinível 

do Direito.  

 

Trata-se aqui de discutir e analisar os problemas específicos de grupos vulneráveis2 que 

reclamam a consideração específica do princípio da igualdade3 e a consideração de um – 

eventualmente genérico - dever de cuidado cometido ao Estado. 

 

                                                           
1 A discussão da sociedade inclusiva reclama o diálogo entre contributos provenientes, seja de diferentes 
níveis/instâncias de proteção (interna e externa) de direitos fundamentais, seja de diferentes ordenamentos 
jurídicos, como foi também recentemente apontado v.g. pelo Conselho da Europa: Council of Europe, Cultural 
participation and inclusive societies - A thematic report based on the Indicator Framework on Culture and Democracy Strasbourg, 
Council of Europe Publishing, 2017-03-24 
2 V.g. nos termos adiantados por Avilés, María del Carmen Barranco  e Muguruza, Cristina Churruca  (coord.), 
Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos, Madrid, Tirant lo Blanch, 2014 e Arlettaz, F. e. S., María Teresa 
Palacios, Reflexiones en torno a derechos humanos y grupos vulnerables, Universidad Zaragoza/Universidad del Rosario 
EDITORIAL, 2015. 
3 Em que pé está a igualdade foi o tema da conferência anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos a ter lugar 
em 30 de Setembro de 2017 p.f. no Teatro São Carlos em Lisboa. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=170208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2840


 
 

Em consonância com a abertura à interdisciplinaridade que a temática necessariamente 

convoca, pretende-se, em conformidade, fomentar o estabelecimento de uma equipa de 

investigadores multidisciplinar, integrada por investigadores de diferentes linhas de 

investigação do CIJE mas igualmente de outras áreas científicas e outros referentes jurídico-

culturais.  

 

III. Pressupostos e conceitos operatórios 

Apontam-se aqui três pressupostos base da reflexão a empreender: 

a) A consideração da protecção da vulnerabilidade e do dever de “cuidado” como 

tarefas do Estado4;  

b) A discussão das relações entre vulnerabilidade e estereotipo5, no que tange à previsão 

e à aplicação de normas estaduais; 

c) A relevância da discriminação múltipla/interseccional6, etc.  

 

O tratamento destes conceitos operatórios ficará a cargo, v.g. das investigadoras titulares do 

Projecto. Assim: 

- Vulnerabilidade e capacidade de gozo/exercício à luz do direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

constitucionalmente previsto, Luísa Neto; 

- Discriminação múltipla, vulnerabilidade e estereótipos, Anabela Costa Leão. 

 

 

IV. Eixos de desenvolvimento  

Elencam-se infra sumariamente os três eixos de desenvolvimento a considerar:  

 

                                                           
4 Nos termos por exemplo destacados por Laura C. Pautassi, El cuidado como cuestión social desde un enfoque de 
derechos, Mujer y desarrollo, Serie 87, Publicación de las Naciones Unidas, Impreso en Naciones Unidas, Santiago 
de Chile, 2007. 
5 Sobre a específica relevância jurídica destes conceitos, com ênfase na jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, v. inter alia Lourdes Peroni e Alexandra Timmer, “Vulnerable groups: The promise of an 
emerging concept in European Human Rights Convention law”,in International Journal of Constitutional Law, 11 
(4), 2013, pp. 1056–1085, https://doi.org/10.1093/icon/mot042 e Alexandra Timmer, “Judging Stereotypes: 
What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law”, 
in The American Journal of Comparative Law, 63 (1), 1 2015, pp. 239–
284, https://doi.org/10.5131/AJCL.2015.0007 
6 Sobre os conceitos, v. Fernando Rey Martínez, “La discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto 
nuevo”, in Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 84, 2008, p. 251 ss. e, para uma discussão prática no 
contexto da discriminação em função do género e da deficiência, Konstantina Davaki, Claire Marzo, Elisa 
Narminio e Maria Arvanitidou, Discrimination generated by the interesection of gender and disabilities, Bruxelas, 
Parlamento Europeu, 2013.  

 

https://doi.org/10.1093/icon/mot042
https://doi.org/10.5131/AJCL.2015.0007


 
 

Eixo 1 - Autonomia e capacitação 

  1A -  Deficiência 

1B - Idosos 

Eixo 2 – Minorias, migrantes e refugiados 

Eixo 3 – Identidade e género  

Apontam-se ainda os respectivos investigadores específicos e/ou as instituições de referência 

a atender para efeitos de parcerias. Podem ser acrescentadas colaborações pontuais com 

outros investigadores/projectos que determinem aliás organização conjunta recíproca de 

actividades de disseminação de resultados. 

 

Assim: 

  



 
 

1. Autonomia e capacitação 

Eixo 1A – Deficiência 

Investigadores 
que acrescem à 
equipa 

Marcos teóricos específicos recentes Objectivos Instituições 
envolvidas 

Ana Sofia 
Carvalho 
(magistrada 
judicial), 
João Cottim de 
Oliveira (APPC), 
José Alvarelhão 
(Universidade de 
Aveiro), Mariana 
Fontes da Costa 
(FDUP e CIJE) e  
Rute Teixeira 
Pedro (FDUP e 
CIJE) 
 
 

a) A densificação do apoio à autonomia e à vida 
independente apresentada pela Agência Europeia dos 
Direitos Fundamentais em Outubro de 2017 em  ‘From 
institutions to community living’, Agência Fundamental de 
Direitos Fundamentais, 12 de Outubro de 2017; 
b)  Recente decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem (caso A.M.V. vs Finland - 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172134, com 
decisão a 23 de Março de 2017 p.p., objecto aliás de 
comentário em 
https://strasbourgobservers.com/2017/05/10/a-m-v-v-
finland-independent-living-a-bridge-too-far-for-the-
european-court-of-human-rights/#more-3699 ); 
c) Direitos das pessoas com deficiência, Formação Contínua, 
Jurisdição Civil, Centro de Estudos Judiciários, 2016; 
d)Council of Europe, Human rights: a reality for all - Council of 
Europe Disability Strategy 2017-2023, Strasbourg, Council of 
Europe Publishing, 2017-03-24; 
e) Waddington, Lisa & Andrea Broderick, Promoting equality 
and non-discrimination for persons with disabilities, Council of 
Europe Publishing, Strasbourg, 2017-03-24; 
f) Council of Europe, A study on the Equal Recognition before 
the law - Contribution towards the Council of Europe Strategy on the 
Rights of Persons with Disabilities Strasbourg, Council of 
Europe Publishing, 2017-03-24. 
 
 
 

a) Acompanhar o 
seguimento da 
Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 
121/2017, de 20 de 
junho, com 
Recomendações ao 
Governo no âmbito 
do apoio às pessoas 
com deficiência; 
b) Densificar a 
consideração 
específica das questões 
relativas ao projecto 
de vida independente 
e à lei de saúde mental, 
nos termos do 
Decreto-Lei nº 
129/2017, de 9 de 
outubro, que instituiu 
o Programa «Modelo 
de Apoio à Vida 
Independente» MAVI, 
e em especial no 
contexto da 
Convenção de 
Direitos das Pessoas 
com deficiência.  
 

Suscitar a 
colaboração 
com a 
Associação do 
Porto de 
Paralisia 
Cerebral 
(APPC). 

 
  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172134
https://strasbourgobservers.com/2017/05/10/a-m-v-v-finland-independent-living-a-bridge-too-far-for-the-european-court-of-human-rights/#more-3699
https://strasbourgobservers.com/2017/05/10/a-m-v-v-finland-independent-living-a-bridge-too-far-for-the-european-court-of-human-rights/#more-3699
https://strasbourgobservers.com/2017/05/10/a-m-v-v-finland-independent-living-a-bridge-too-far-for-the-european-court-of-human-rights/#more-3699
https://dre.pt/application/conteudo/107535166
https://dre.pt/application/conteudo/107535166
https://dre.pt/application/conteudo/107535166
https://dre.pt/application/conteudo/107535166


 
 

 
Eixo 1B – Idosos 

Investigadores 
que acrescem à 
equipa 

Marcos teóricos específicos recentes Objectivos Instituições 
envolvidas 

Jorge Gracia 
Ibañez e 
Alexandra 
Leandro (Escola 
de Criminologia 
da FDUP) 

a) A Declaração Ministerial de Lisboa de 22 de 
Setembro de 2017; 
b) A Convenção Interamericana dos Direitos dos 
Idosos;  
c) Carvalho, Ana Sofia e Gracia, Jorge, Dignidade e 
Direito ao cuidado: uma reflexão para uma futura Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas (no prelo); 
d) Derechos de las personas mayores, Retos para la 
interdependencia y autonomia, Cuarta Conferencia 
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y 
Derechos de las Personas Mayores en América Latina 
y el Caribe, 27 al 30 de junio de 2017, Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Publicación de las Naciones Unidas, Santiago do Chile, 
2017; 
e) Ascensão, José de Oliveira, Aceitação, adaptação, 
esperança – as coordenadas fundamentais do envelhecimento, in 
Estudos de Direito do Consumidor, Centro de Direito 
do Consumo, Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, Novembro de 2016, pps 7-19; 
f)Discussão das medidas de protecção necessárias: 
https://strasbourgobservers.com/2017/09/28/age-
and-gender-discrimination-laudable-anti-stereotyping-
reasoning-in-carvalho-pinto-v-portugal/ 
g) Cruzamento com projeto submetido à FCT pela 
Escola de Criminologia da FDUP, pelos investigadores 
Jorge Gracia Ibañez, Jorge Quintas e Rosa Saavedra 
sobre maus tratos a idosos;  
h) Considerar as implicações, oportunidades e desafios 
do Consórcio Porto4Ageing 
(http://www.porto4ageing.pt/en/members.php 

i) Acompanhar a discussão da 
proposta de Lei que 
estabelece o regime do maior 
acompanhado, em 
substituição dos antigos 
institutos da interdição e da 
inabilitação que altera o 
Código Civil, o Código de 
Processo Civil e diversos 
outros diplomas; 
ii) Reflectir sobre os aspectos 
jurídicos e éticos do estatuto 
do cuidador no contexto do 
Sistema Nacional de Saúde e 
do planeamento do 
envelhecimento, v.g. em 
articulação com a Resolução 
da Assembleia da República 
n.º 134/2016, de 19 de Julho, 
que recomenda ao Governo a 
tomada de medidas 
de apoio a cuidadores 
informais, bem como 
a criação do estatuto do 
cuidador informal; 
iii)Discussão das modalidades 
administrativa e judicial da 
protecção de incapacidade; 
iv)Consideração dos maus 
tratos e violência enquanto 
forma falha do dever de 
cuidado; v) Discussão dos 
limites e tipos de intervenção 
e equilíbrio 
indivíduo/família/instituição. 
 

Suscitar a 
colaboração 
da 
Associação 
Portuguesa 
de Apoio à 
Vítima 
(APAV) 
(ponto de 
contacto: 
Maria 
Oliveira) 
 

 
Atendendo ao cronograma apresentado infra em V., identificam-se desde já os seguintes os 

contributos de cada um dos investigadores:  

- Análise crítica do futuro processo judicial para "acompanhamento de maior", Ana Sofia Carvalho; 

- Autodeterminação versus interdição e realidade sócio-jurídica portuguesa, João Cottim Oliveira; 

- O apoio a idosos enquanto consequência do dever de cuidado e Elementos de direito comparado quanto à 

matéria da interdição/inabilitação, Jorge Gracia Ibáñez; 

- Diretivas antecipadas de vontade e procurador de cuidados de saúde e novo regime de 'maior 

acompanhado', José Alvarelhão; 

- Redefinição da capacidade de gozo/exercício à luz do direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

constitucionalmente previsto, Luísa Neto; 

https://strasbourgobservers.com/2017/09/28/age-and-gender-discrimination-laudable-anti-stereotyping-reasoning-in-carvalho-pinto-v-portugal/
https://strasbourgobservers.com/2017/09/28/age-and-gender-discrimination-laudable-anti-stereotyping-reasoning-in-carvalho-pinto-v-portugal/
https://strasbourgobservers.com/2017/09/28/age-and-gender-discrimination-laudable-anti-stereotyping-reasoning-in-carvalho-pinto-v-portugal/
http://www.porto4ageing.pt/en/members.php


 
 

- O reconhecimento da necessidade e proporcionalidade como critérios delimitadores das medidas de apoio e 

proteção do maior acompanhado, Mariana Fontes da Costa; 

- A (in)suficiência da resposta dos direitos da família e das sucessões às necessidades de maiores incapazes 

(de iure ou de facto), Rute Teixeira Pedro. 

 

  



 
 

2.  Minorias, migrantes e refugiados 

Eixo 2 – Minorias, migrantes e refugiados 

Investigadores 
que acrescem 
à equipa 

Marcos teóricos específicos 
recentes 

Objectivos Instituições 
envolvidas 

Andreia Sofia 
Oliveira (EDUM),  
Carmen 
Montesinos Padilla 
(Universidade de 
Vigo), Fernando 
Arlettaz 
(Universidad de 
Buenos Aires) e  
Rita Mota Sousa 
(Magistrada do 
Ministério Público) 
 

a) Acórdão do TEDH N. D. and N. T. 
v. Spain sobre Fluxos massivos e 
princípio da não devolução; 
b) Acórdão do TJUE sobre as alegações 
da Eslováquia e Hungria sobre a 
legitimidade da distribuição de 
requerentes de asilo entre os Estados 
membros da EU  
c) Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Realising the right to family 
reunification of refugees in Europe, 
Strasbourg, Council of Europe 
Publishing,  2017-06-15; 
d) Council of Europe, Council of Europe 
Action Plan on Protecting Refugee and 
Migrant Children in Europe (2017-2019), 
Strasbourg, Council of Europe 
Publishing, 2017-05-19; 
c) Georgiou, Myria & Rafal 
Zaborowski, Media coverage of the “refugee 
crisis”: A cross-European perspective, 
Strasbourg, Council of Europe 
Publishing, 2017-04-07 
 

i)A nível internacional, 
acompanhamento do processo 
negocial, iniciado em 2016 com a 
Declarações de Nova Iorque sobre 
Refugiados e Migrantes, no âmbito 
do qual se está a gizar um quadro de 
resposta integral, a ser adotado em 
2018, para alcançar o objetivo de 
migrações seguras, ordenadas e 
regulares; para desenvolver 
orientações quanto ao tratamento 
dos migrantes em situações 
vulneráveis, especialmente tendo em 
conta o número crescente de crianças 
não acompanhadas; e para criar 
mecanismos de partilha de 
responsabilidades relativamente aos 
refugiados; 
ii) A nível europeu, reflexão crítica 
sobre o processo de reforma do 
Sistema Europeu Comum de Asilo, 
iii) A nível interno, exploração do 
impacto de alguns aspetos novos da 
política de migrações e refugiados, 
como sejam o crescente 
envolvimento das autoridades 
nacionais nos programas de 
recolocação e reinstalação de 
refugiados e a importância da ação 
das autarquias no quadro Plano 
Estratégico para as Migrações (2015-
2020); 
iv) A discussão da subcontratação do 
controlo migratório; 
v) Análise das decisões dos tribunais 
criminais nomeadamente no que 
respeita aos crimes de mutilação 
genital feminina, de perseguição e de 
casamento forçado, nos termos e 
para efeitos da Lei n.º 83/2015, de 5 
de agosto, que alterou o Código 
Penal, autonomizando o crime de 
mutilação genital feminina, e criado 
os crimes de perseguição e casamento 
forçado e alterando os crimes de 
violação, coação sexual e 
importunação sexual, em 
cumprimento do disposto na 
Convenção do Conselho da Europa 
para a prevenção e o combate à 
violência contra as mulheres e a 
violência doméstica de Istambul, dita 
Convenção de Istambul.  
 

Suscitar a 
colaboração  da 
Unidade de 
Apoio à Vítima 
Migrante e de 
Discriminação 
da Associação 
Portguesa de 
Apoio à Vítima 
 

 



 
 

Atendendo ao cronograma apresentado infra em V., identificam-se desde já os seguintes os 

contributos de cada um dos investigadores:  

- Enquadramento jurídico do tratamento de dados sensíveis pertinentes à identidade cultural, Anabela Leão;  

- Políticas estatais europeias em matéria de refugio e de asilo, Andreia Sofia Oliveira; 

-  Discriminação múltipla em contextos empresariais transnacionais: políticas públicas sobre migração laboral 

feminina, Carmen Montesinos Padilla; 

- Vulnerabilidade e estereotipação na actividade de controlo das fronteiras, Fernando Arlettaz; 

- Os actos de violência contra as mulheres no contexto da Convenção de Istambul: discussão jurisprudencial, 

Rita Mota Sousa. 

 

Para desenvolvimento deste eixo perspectiva-se ainda a dinamização de Seminário conjunto 

com o CIDHUM da EDUM, na pessoa de Patrícia Jerónimo, visando acompanhar a 

evolução dos sistemas Schengen e Dublin no pós-2015; acompanhar o programa de 

recolocação e outras medidas visando uma distribuição equitativa das responsabilidades dos 

estados-membros e atentar na evolução da prática da detenção de estrangeiros em situação 

irregular face às exigências constitucionais e europeias (CDFUE, TJUE e TEDH) nesta 

matéria. 

 

  



 
 

3. Identidade e género 

Eixo 3 - Identidade e género 

Investigadores 
que acrescem 
à equipa 

Marcos teóricos específicos recentes Objectivos Instituições 
envolvidas 

André Lamas 
Leite (FDUP), 
Jorge Gracia 
Ibañez (Escola 
de Criminologia 
da FDUP), 
Caio Eduardo 
Costa Cazelatto 
e  
Isabella Ribeiro 
Liquer  
 

a) Parecer 97/CNECV/2017 do 
CNECV sobre a proposta de lei n.º 
75/XIII/2.ª (GOV) “Estabelece o 
direito à autodeterminação da identidade 
de género e expressão de género e o 
direito à protecção das características 
sexuais de cada pessoa” (Julho de 2017); 
b) Policing Hate Crime against LGBTI 
persons: Training for a Professional Police 
Response (2017-05-31), Written by Joanna 
Perry and Paul Franey Edited and co-
ordinated by Yuri de Boer and Evgenia 
Giakoumopoulou,  © Council of Europe;  

b) A recente decisão A. P., Nicot et Garçon 
c. France de 6 de Abril de 2017, sobre a 
insuficiente protecção dos direitos 
fundamentais das pessoas transexuais e  
respectivo comentário em Benjamin 
Moron-Puech, L’arrêt A. P., Nicot et 
Garçon c. France ou la protection insuffisante 
par le juge européen des droits fondamentaux des 
personnes transsexuées, Revue des droits de 
l’homme, 5 mai 2017; 

c)Ibañez, Jorge Gracia, Autonomía y 
vulnerabilidad de las personas LGBT: 
orientación sexual, identidad de género y 
derechos humanos, in Vulnerabilidad y 
protección de los derechos humanos, 
coord de María del Carmen Barranco 
Avilés e Cristina Churruca Muguruza, 
Madrid, Tirant lo Blanch, 2014, pp.101-
138; 
d) TGEU, Transgender Europe. 
Transgender Europe’s Trans Murder 
Monitoring project reveals. 2014. Disponível 
em: <http://tgeu.org/transgender-
europe-tdor-press-release-october-30-
2014/>.  

i) Fazer reflectir a discussão da 
problemática da discriminação 
multi/interseccional, considerando o 
cruzamento com a área da orientação 
sexual e LGBTI (também com base no 
eixo 2, supra), em especial no caso de 
direito de asilo de pessoas perseguidas 
pela sua orientação sexual nos países 
de origem (v.g. o exemplo do campo 
de concentração para gays na 
Chechénia); 
ii) Estudo da problemática do hate 
speech (em especial, discurso de ódio 
homofóbico) com  fundamento na 
liberdade de expressão sexual, 
identidade e igualdade de género, em 
linha com as preocupações da Agência 
Europeia de Direitos Fundamentais: 
em especial, análise da fundamentação 
das sentenças judiciais numa 
perspectiva sexista ou homofóbica, no 
plano nacional e no direito 
comparado, para detecção da 
permeabilidade de juízes a 
preconceitos e estereótipos sexistas 
e/ou homofóbicos/transfóbicos; 
iii) Análise das queixas recebidas pela 
CIG e apresentadas através da emissão 
de pareceres e recomendações, junto 
das autoridades competentes ou das 
entidades envolvidas com 
competência regulatória e 
sancionatória (vg., Entidade 
Reguladora para a Comunicação 
Social (ERC) e a Direção Geral do 
Consumidor (DGC)): discussão da 
natureza jurídica da protecção do bem 
social “igualdade de género”, v.g. 
enquanto interesse difuso: 
legitimidade substantiva e 
processual/procedimental, eventuais 
conflitos positivos de competências, 
discussão dos limites imanentes e/ou 
restrições dos direitos da mulher e da 
liberdade de expressão atendendo  a 
um princípio de não discriminação,  
v.g. em termos de direito comparado.  
 
 

Suscitar a 
colaboração da 
Comissão para 
a Cidadania e a 
Igualdade de 
Género (CIG), 
que nos termos 
do Decreto 
Regulamentar 
n.º 1/2012, de 6 
de janeiro, tem 
como missão 
garantir a 
execução das 
políticas 
públicas no 
âmbito da 
cidadania e da 
promoção e 
defesa da 
igualdade de 
género, 
designadamente 
nos domínios 
transversais da 
educação para a 
cidadania, 
tráfico de seres 
humanos, 
mutilação 
genital 
feminina, 
violência 
doméstica e de 
género, 
discriminação 
em função do 
sexo, género ou 
da orientação 
sexual e do 
apoio às 
vítimas. 
 

 

 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5838875
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5838875
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=170208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=170208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=224383
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/
https://www.cig.gov.pt/


 
 

V. Resultados esperados 

Os resultados da reflexão investigatória a empreender terão o seguinte iter de divulgação: 

17 de Abril de 2018 – Organização de seminário para apresentação e discussão de resultados 

de investigação no âmbito do eixo de desenvolvimento 1 – Autonomia e Capacitação 

2019 – Organização de seminário para apresentação e discussão de resultados de investigação 

no âmbito do eixo de desenvolvimento 2 – Minorias, Migrantes e Refugiados 

2020 – Organização de seminário para apresentação e discussão de resultados de investigação 

no âmbito do eixo de desenvolvimento 3 – Identidade e Género 

2021 – Organização de seminários para confrontação de resultados e identificação de 

perspectivas comuns aos vários eixos de desenvolvimento  

2022 – Finalização do plano de publicações 

 

 

 

 


