
  

 

O Desenvolvimento no seu 

Labirinto: Desafios de uma 

Economia Política 

Transformativa 

28 – 30 janeiro 2021 

Sessões Paralelas/Parallel sessions 
 

As sessões paralelas terão uma duração total de 1h30m. Nas sessões com quatro comunicações, cada apresentação disporá de 15 min e a discussão de todas 

as apresentações será feita no final durante os restantes 30 min. As sessões com outro número de comunicações poderão ajustar o tempo em conformidade. 

Em cada sessão a moderação será assegurada pelo último orador (15 minutes for each presentation, 30 minutes of debate at the end of the session. Each 

session will be chaired by the last speaker) 



 

 

Sexta-feira, 29 de Janeiro, 14h00-15h30, Sessões paralelas I 

Sessão 1.1 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 1.2 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 1.3 (Para aceder à sessão clique aqui)  Sessão 1.4 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Painel: Mercado de Trabalho, trajetórias e 
vulnerabilidades e (des)proteção social em 
contexto de crise 

Financeirização e Políticas Públicas Instituições e Desenvolvimento 
 

Educação, Ciência e Cultura 
 

Isabel Roque, Renato Carmo, Rodrigo Assis, Jorge 
Caldeiras - Trabalho informal e precário em 
contextos de crise: trajetórias intermitentes numa 
economia desigual 

Ana Cordeiro Santos - Financeirização do Estado e 
políticas públicas 

Gabriel Rached - Instituições e governança: o 
reposicionamento dos países emergentes e os 
novos desafios em âmbito global no século XXI 

Elsa Fontainhas e Bernardo Graça - Students as 
Future Agents of Change Awareness and 
Expectations towards Environmental Issues 

Rodrigo Assis, Renato Carmo, Isabel Roque, Jorge 
Caldeiras - “Espero que seja justo comigo”: 
representações e sentidos da proteção social entre 
trabalhadores precários em contextos de crise 

Telma Gonçalves - O papel da inovação financeira 
na territorialização da política climática 

Jorge Bateira - Desenvolvimento económico e 
instituições: uma perspectiva naturalista 

António Bento Caleiro - On the Importance of 
Education and Health in Sustainable Development 

Maria Gilvania Silva - Se fosse para eu escolher, eu 
queria continuar no setor metalúrgico”: alterações 
no mercado de trabalho e socialização política 
entre trabalhadores do ABC Paulista 

Daniel Roedel - Crise econômica e políticas 
públicas 

António Afonso, Ludger Schuknecht e Vito Tanzi - 
The Size of Government 

Maurício Resende Dias - Os espíritos animados 
portugueses: uma abordagem sobre a relação 
entre Cultura e Economia a partir da obra de Virgil 
Storr 

Adriano Campos - Crise e precariedade: o trabalho 
temporário em Portugal 

Cristiano Monteiro da Silva - Capital financeiro e 
dinâmica econômica: efeitos da intensidade de 
capitais em sistemas produtivos 
 

Gonçalo Cardoso Leite Velho - A Universidade 
como instituição 

Teresa Sá Marques, Helder Santos, Diogo Ribeiro e 
Marcelo Torres - Redes de colaboração 
geograficamente distantes: a 
multidimensionalidade da proximidade ao serviço 
da ciência translacional? 

 

Sessão 1.5 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Painel: Economia Política do Território I - urbanização e políticas 

José Reis - A construção do modelo unipolar de organização do 
território em Portugal: vulnerabilidades, crises e alternativas 

Daniel Francisco - Governance e poder em contexto urbano — o caso 
do Porto, prefiguração do novo ou eterno retorno do Leviatão? 

Tomás Donadio - Expansão de paradigmas urbanos em direção a um 

modelo de desenvolvimento de cidades inteligentes socialmente 

inclusivas 

 

  

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81893990424
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87959017782?pwd=aEhaOGFMdGZDUlQvSjVlNkM1UzY3dz09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84263459303?pwd=L3ByQzBxT00vcXN3b0dIUXdoVTN0Zz09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87587315107?pwd=cUhud1ZsNEVwYmFmQ0ZTdFErNm1YUT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88280537147


 

 

Sexta-feira, 29 de Janeiro, 16h00-17h30, Sessões paralelas II 

Sessão 2.1 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 2.2 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 2.3 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Desenvolvimento Humano em contexto regional Economia Política e Direitos Humanos 
 

Tecnologias, Redes e Inovação 

Tiago Teotónio Pereira e Rui Fragoso - A governança e eficiência no 
modelo intermunicipal de gestão da água no Alto Alentejo 

José Reis - Da economia política do capitalismo à economia política 
do cuidado 

Teresa Sá Marques, Helder Santos e Diogo Ribeiro - O trajeto da 
investigação translacional e o posicionamento das organizações 
portuguesas nestas redes de conhecimento 

António Bento Caleiro - On the Constraints to Human Development 
with and application to the European Union (regions) 

Laura Rocha Santos - A Teoria Marxista da Dependência (TMD) e a 
inserção subordinada do Brasil e da Amazônia no sistema capitalista 
mundial 

João Paulo Avelãs Nunes - Ciência, tecnologia e cidadania. O caso da 
economia dos séculos XX e XXI 

Ana Paola da Silva Alves - A lógica do desenvolvimento de espaços 
públicos em Belo Horizonte, Brasil: opressão e práticas 
transformativas 

Manuel Couret Branco - A linguagem da Economia e a participação 
democrática 

Tiago Mesquita Carvalho e Tiago Santos Pereira - Tecnologias, 
inovação e o futuro do trabalho 

Teresa Sá Marques, Fátima Matos, Catarina Maia, Fernando Honório 
e Márcio Ferreira - Territorialidades da habitação em Portugal 

Maria Clara Oliveira - Segurança Social em tempos de austeridade: o 
caso de Portugal 

Tiago Domingues, João Carlos Lopes e João Ferreira do Amaral - 
Global value chains, external dependency and value-added 
generation: An Input Output approach 

 

Sessão 2.4 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Painel: Economia Política do Território II - acumulação e 
financeirização 
 

Simone Tulumello, Alessandro Colombo e Myrto Dagkouli-
Kryiakoglou - Financeirização da habitação e políticas públicas no Sul 
da Europa: resultados de um estudo comparativo 

Tiago Castela - Architecture as development expertise in Portugal’s 
Housing Fund, 1969-1982 

 

  

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87953144577?pwd=bXc2TUFFMUlVZ3hqWDNXbElVNUdKdz09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86033090726?pwd=N2FYNi9uSHI1Z0JaT3J1MXMxc2pvUT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83916781458?pwd=anZlczVWVTBGMHcyL0s0Y2xRanNPdz09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84280127731


 

 

Sábado, 30 de janeiro, 9h00-10h30, Sessões paralelas III 

Sessão 3.1 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 3.2 (Para aceder à sessão clique aqui)  Sessão 3.3 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Desenvolvimento e Desigualdades  Economia Política e Financeirização 
 

Industrialização e Transição Energética 
 

Pedro Bação, Joshua Duarte e Marta Simões - Welfare programs 
and inequality in OECD countries: a panel VAR approach 

Izaura Solipa e Mariana Mortágua - Resolution or Rod: is Europe’s 
Single Resolution Mechanism undermining member-state’s capacity 
to overcome financial turmoil? The case of Italy and Portugal 

João Jerónimo Machadinha Maia - As nanotecnologias e as 
indústrias: aplicações e implicações 

Marta Silva e João Carlos Lopes - A Alemanha como modelo para o 
ajustamento estrutural das economias periféricas: o caso português 

Ana Romão e Ricardo Barradas - Macroeconomic determinants of 
households’ indebtedness in Portugal: what really matters in the 
era of financialisation? 

Ricardo Mamede e João Silva - A Economia Política da política 
industrial em Portugal: uma agenda de investigação 

Iván Tartaruga e Fernanda Sperotto - O cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável: panorama e desafios da União 
Europeia 

Raquel Ribeiro - Uma casa para viver ou investir? Financeirização da 
habitação, modelos de desenvolvimento e crise pandémica 

Vera Ferreira e João Mourato - A transição energética portuguesa 
no contexto da recuperação económica pós-COVID-19: uma análise 
crítica 

José Almeida, Ana Alves da Silva e José Castro Caldas - Na periferia 
do emprego: como reduzir o espaço da desproteção sociolaboral? 

Cristiano Monteiro da Silva e Adauto Ribeiro - Internacionalização 
de capitais e crescimento econômico em países da América Latina 
no contexto da década de 2000 

Helder Santos, Teresa Sá Marques, Margarida Fontes e Diogo 
Ribeiro - Análise multiescalar dinâmica das redes de inovação para 
a energia das ondas 

Andrés Musacchio - Instrumentos para el desarrollo o inserción 
internacional regulada? Algunos apuntes para entender el acuerdo 
entre el Mercosur y la Unión Europea 

Paula Cristina Moldovan - Equilibrium exchange rate and its 
determinants: the role of political stability in the UK using a 
BEER/PEER approach 

Paula Ribeiro e Teresa Sá Marques - Explorando o new 
path development do sistema regional do Norte de Portugal: o caso 
da indústria têxtil 

 

 

  Sessão 3.4 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 3.5 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Painel: Interesses, Instituições e Ideias: uma reflexão sobre os 
contornos da economia política comparada 
 

Painel: Economia Política do Território III -  coesão e inovação 
 

Paulo Marques e Dora Fonseca - Studying labour market dualization 
in Portugal and Spain: reflecting upon the importance of interests, 
institutions and ideas 
 

Paulo Neto - EU Cohesion Policy post 2020. Place based approach 
and smart specialisation faces the COVID-19 pandemic 

João Carvalho - Comparative political economy of high skilled 
immigration policy and politics in UK and France 

Paulo Miguel Madeira - A necessidade de transformação da política 
regional da UE – Evidências após a crise de 2008 

Rui Branco - The Politics of Change. Coalitional politics and labour 
market reforms during the sovereign debt crisis in Portugal 
 

Pedro Marques e Kevin Morgan - The role of state and non-state 
actors in ensuring the effectiveness of innovation policy 

Ana Costa e Gonçalo Marçal - Entre Espaços de Produção e 
Circulação do Conhecimento Económico. Ideias, discursos e políticas 
 

Carla Nogueira, Hugo Pinto e João Filipe Marques - Redes de 
inovação e incrustação territorial das comunidades sustentáveis 
intencionais na Europa 

Gonçalo Marçal e João Rodrigues - Nova Economia em Portugal? 

Ideias, interesses e instituições 

 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89205110204
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88090023280?pwd=TFhXd1ZKRjZ4L2RncmE3UDFkTk5xQT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88603334074?pwd=eGo0Ym5FKzBCRkNuM0ZIVlVRRnJKQT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89938774812
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89919504408


 

 

Sábado, 30 de janeiro, 14h15-15h45, Sessões paralelas IV 

Sessão 4.1 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 4.2 (Para aceder à sessão clique aqui) Sessão 4.3 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Redes e Saúde 
 

Desenvolvimento, Globalização e Pandemia 
 

Trabalho e Precariedade 
 

Muriela Pádua, Marcelo Torres e Diogo Ribeiro - O papel das 
empresas nas redes de colaboração em ensaios clínicos realizados 
em Portugal 

Pedro Damião Henriques e Vanda Narciso - O papel da terra no 
bem-estar das populações rurais: Reflexões a partir de Timor-Leste 

Pedro Videira, Paulo Marques e Filipa Cunha - Youth unemployment 
and public policies in Portugal and Spain: different responses to 
similar problems 

Teresa Sá Marques, Helder Santos e Paula Ribeiro - Os hospitais na 
rede de projetos do sistema científico nacional (projetos FCT): 
exploração das interações “Bench-Bedside, Bedside-Bench 
 

Miguel Marques de Sousa - Desenvolvimento Sustentável do 
Território Raiano – O Centro-Nordeste 

Amarílis Felizes - Teremos de separar rendimento de trabalho? — 
reflexões a partir dos regimes especiais dos intermitentes da cultura 

Ana Alves da Silva, Filipe Lamelas, Luis Manso, Pedro Estevão, Tiago 
Mesquita Carvalho e Tiago Santos Pereira - O teletrabalho em 
Portugal e os potenciais impactos da sua normalização 

Paulo Miguel Madeira - A desglobalização é agora inevitável – 
Impacto da COVID-19 no Ocidente afastou a incerteza dos últimos 
anos 

Helena Lopes e Nuno Alves - Grounding political economy on the 
centrality of work - normative implications and the Portuguese case 

Helder Santos,Teresa Sá Marques, Marcelo Torres e Diogo Ribeiro - 
Os hospitais no sistema nacional de incentivos à I&DT: exploração 
das redes de projetos de inovação 

Tiago Pereira Santos - “Quem vai pagar isso?” - Uma interpretação 
da história da teoria monetária desde Aristóteles ao Coronavírus 

João Carlos Lopes e Pedro Leão - Macroeconomic inequality, wage 
repression and structural change in Portugal: a sectoral approach 

 Eunice Seixas - Covid diplomacy and Russian and Chinese power 
games in the Western Balkans 

Tiago Oliveira - Trabalho precário no capitalismo: evolução histórica 
de uma ideia e desafios atuais 

 

Sessão 4.4 (Para aceder à sessão clique aqui) 

Painel: Economia política do território IV – conhecimento e 
educação 

Thiago Monteiro Mendes e Luís Carvalho - A geografia da 
produção de conhecimento(s) durante crises epidemiológicas: 
contribuições alargadas, proveitos restritos? 

Sérgio Nunes, Manuel Alves e Helena Grilo - O Potencial 
Territorial de Gerar, Reter e Atrair Procura de Ensino Superior 

Emiliana Marques - Do desenvolvimento rural ao reenvolvimento 
territorial: Repensar a educação no campo em Portugal 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86499137904
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83640463345?pwd=QXp6Z1NJMUVsTVlHUjBYME11US9PQT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82699405435?pwd=bjRWMlZxQS9OVWd2K1V4eGJPTkxTUT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81503632738?pwd=WG13a2JnSldjQ210cUkrSlNSSy9oUT09


 

 

 
Organização: Associação Portuguesa de Economia Política 

Co-Organização: 

 

 


