
  

 

 

  

Notas Biográficas d@s Participantes 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Manuel Marques – docente da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. 

Doutorado em Psicologia Social e investigador na área da sexualidade, da saúde e do género. 

 

Bruno Monteiro – é sociólogo. Investigador associado no Instituto de Sociologia (Universidade do Porto) e 

investigador colaborador do Instituto de História Contemporânea (Universidade Nova de Lisboa). Faz parte da 

equipa europeia SCUD – Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation. Ultimamente, 

os seus trabalhos  concentram-se em areas relativas à sócio-história das práticas políticas em contexto urbano, à 

sociologia da formação quotidiana das classes sociais e à etnografia de competências incarnadas e situadas 

relativas ao universo laboral industrial. Tem, em especial, realizado investigações sobre os processos de 

transformação social em regiões industrializadas do Noroeste Português (Vale do Sousa; Vale do Ave) e sobre a 

incorporação da vocação militante entre indivíduos provenientes de três grupos sociais – operariado, 

intelectualidade e burguesia – na cidade do Porto ao longo da segunda metade do século XX. Publicou, 

recentemente, os volumes colectivos, “«Ouvi dizer popular?» O uso da história oral nos estudos sobre as classes 

populares em Portugal” (Porto, 2012), “História Social do Porto. Sociedade, Política e Cultura no Estado Novo” 

(Porto, 2012) e “Percursos de Mulheres. Trabalho, Família e Participação Associativa no Grande Porto” (Porto, 

2011). 

 

Carlos Gonçalves Costa – Mestre em Psicologia Social e tem desenvolvido trabalho de investigação em áreas 

ligadas aos estudos de género, queer e feministas. Actualmente encontra-se a desenvolver trabalho num projecto 

de investigação dedicado ao tema das Masculinidades não hegemónicas, no ICS-UL. 

 

Cristiana Pena – doutoranda em Media & Communications (Goldsmiths/University of London). É mestre em 

Estudos sobre as Mulheres (Universidade Aberta, Lisboa) e mestre em Cultura Visual (Middlesex Unievrsity, 

Londres). Nos últimos anos tem vindo a dedicar-se à investigação sobre o feminismo português da segunda vaga, 

as subculturas artísticas lésbicas feministas queer ocidentais e a cidadania sexual lésbica em Portugal. 

Actualmente é investigadora do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais – CEMRI, 

Universidade Aberta. Lecciona desde 2000, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, disciplinas 

orientadas pela teoria feminista, teoria crítica, cultural visual e estudos culturais. Activista independente colabora 

e participa na organização de várias acções ligadas aos direitos das mulheres e das minorias sexuais. 

 

Daniel Cardoso – Professor Assistente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e Doutorando 

em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. Fez tese de mestrado sobre poliamor, é activista, 

poliamoroso e feminista. Para mais informação consultar www.danielscardoso.net. 
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Filipe Fialho – nasceu a 16 de Janeiro de 1971 em Reguengos de Monsaraz. Foi em Évora que ingressou na 

Academia de Música Eborense nas classes de Formação Musical, Coro e temporiamente Canto. Em Setúbal 

concluiu o Curso de Licenciatura em Professores de Educação Musical na ESSE (Escola Superior de Educação) do 

IPS (Instituto Politécnico de Setúbal). Desde 1997 que integra o corpo docente da ESSE-IPS, nomeadamente o 

Departamento de Artes (Música), a sua intervenção incide peculiarmente nas áreas da Expressão e Educação 

Musical e na Supervisão de Estágios Pedagógicos no âmbito da formação de educadores de Infância e 

Professores do Ensino Básico tanto ao nível da licenciatura como de mestrado, e ainda em Globalização das 

Expressões Artísticas e Artes Performativas aos cursos mencionados e ainda a outros cursos de licenciatura. Em 

2007 concluiu o Mestrado em Educação, especialização em Formação Pessoal e Social, na Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa. Actualmente frequenta também na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação, 

o Doutoramento em Educação, especialização de Avaliação em Educação. 

 

João Manuel de Oliveira – é investigador em pós doutoramento (com financiamento da FCT) na Universidade 

do Minho e Visiting Fellow do Birkbeck Institute of Social Research, University of London. É doutorado em 

Psicologia Social pelo ISCTE. A sua investigação tem sido centrada na Psicologia Social Feminista Crítica, nos 

Estudos de Género e Sexualidade e nas Teorias Feministas e Queer. Tem publicado em livros e revistas, quer em 

Portugal, quer internacionalmente. É autor e editor do livro “Estudo sobre discriminação em função da orientação 

sexual e da identidade de género” (com Conceição Nogueira). Neste momento, terminou com Conceição Nogueira 

e outrxs, um projecto sobre cidadania sexual das lésbicas em Portugal e tem dedicado a sua investigação mais 

recente à homonormatividade e à genealogia e temporalidades do conceito de género. Tem igualmente 

colaborado em criações na área da dança contemporânea como consultor de dramaturgia. 

 

João Pereira – técnico superior da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Foi Adjunto do 

Gabinete da Secretária de Estado da Igualdade no XVIII Governo Constitucional (2009-2011). Na CIG, coordenou 

o Núcleo para a Cooperação Regional e Autárquica (2008-2009) e integrou a equipa de coordenação do Ano 

Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos – 2007, em Portugal (2007). Trabalhou cerca de 8 anos nas 

áreas da reinserção social e emergência social de crianças e jovens em perigo, em organismos da administração 

central do estado. Tem um percurso de intervenção cívica nas áreas da juventude, cidadania e igualdade em 

diversas organizações da sociedade civil. É mestrando em “Estudos sobre as Mulheres. As mulheres na sociedade 

e cultura” na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

Júlia Pereira – nasceu a 8 de Maio de 1990, em Lisboa. Actualmente frequenta a licenciatura em Artes e 

Humanidade, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Integra e coordena, desde 2010, o Grupo de 

Reflexão sobre Transexualidade (GRIT) da Associação ILGA Portugal. É membro da direcção da ILGA, desde 

2011. 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

Laetitia – Tem colaborado, desde 1998, com várias organizações ligadas ao combate a preconceitos sobre 

práticas sexuais (incluindo a prática do sexo comercial), sexualidades, género, (sentido e/ou percepcionado) e 

sexo, “raça”, etnia e/ou nacionalidade. Participa, desde meados de 2011, num projecto de apoio à melhoria da 

qualidade de vida de trabalhadores/as sexuais (com variadas “práticas de género”) promovido pela APF Lisboa, 

Tejo e Sado. 

 

Lara Crespo – Nasceu em Lisboa há 40 anos. Mulher transexual, activista, com um bacharelato em jornalismo e 

outro em estilismo, é co-fundadora do Grupo Transexual em Portugal. 

 

Lígia Amâncio – licenciada em Psicologia e Educação pela Universidade de Paris VIII, doutorada em Sociologia 

pelo ISCTE e professora catedrática de psicologia social do ISCTE-IUL desde 2002. Dedicou a sua carreira de 

investigação ao estudo dos processos de construção social do masculino e do feminino e das suas implicações 

para os indivíduos mulheres e homens. Foi Presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das 

Mulheres de 1996 a 1998 e Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 2006 a 2012. 

 

Maria do Mar – é professora auxiliar de estudos de género no Centre for Interdisciplinary Gender Studies da 

Universidade de Leeds (Reino Unido) e investigadora no CEMRI, Universidade Aberta. Completou em 2011 o 

doutoramento em Género no Gender Institute da London School of Economics and Political Science, com uma 

tese sobre o estatuto epistémico dos Estudos sobre as Mulheres, de Género e Feministas em Portugal. Antes 

disso, formou-se em Sociologia pelo ISCTE-IUL, com uma dissertação sobre a negociação do género entre jovens 

numa escola em Lisboa, que será editada em 2012 pela Imprensa de Ciências Sociais. O seu trabalho aparece 

publicado também em diversas revistas nacionais e estrangeiras, incluindo “Feminist Theory” e “European Journal 

of Women’s Studies”. Mantém um envolvimento activo em movimentos feministas em Portugal e no estrangeiro. 

 

Miguel Vale de Almeida (Lisboa, 1960) – antropólogo e professor associado com agregação no ISCTE-IUL e 

investigador do CRIA. O seu primeiro livro foi “Senhores de Si, uma interpretação antropológico da 

masculinidade” (1995) e o mais recente “A Chave do Armário. Homossexualidade, casamento, família” (2009). 

Activista LGBT, foi deputado independente pelo PS, tendo estado envolvido na aprovação das leis de igualdade 

no acesso ao casamento civil, e da identidade de género. 

 

Mi Guerreiro – tem 19 anos, uma identidade de género, expressões de género e experiências de vida, muitas 

vezes consideradas não binárias nem normativas. Acredita numa luta diária e constante contra a sociedade 

capitalista e patriarcal em que se vive. É contra a imposição do binarismo de género, pela forma inaceitável como 

este fomenta e sustenta uma opressão de género e ódio sobre o que é feminino e relativo às mulheres, 

reforçando também estereótipos do que é ser mulher ou homem. 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

Nuno Santos (Chullage) – nasceu em 1977, em Lisboa. Chullage é o nome artístico de Nuno Santos, rapper 

português e tem actualmente dois álbuns editados. Lança o seu primeiro trabalho de originais em Julho de 2011 

intitulado “Rapresálias” (Sangue Lágrimas Suor) onde alia um forte discurso social e político a uma invulgar 

capacidade poética. Em 2004 grava o seu segundo álbum “Rapensar (Passado Presente e Futuro)” e actualmente 

encontra-se a preparar o seu terceiro álbum. É, também, activista e administrador na associação Khapaz com 

sede na Arrentela, concelho do Seixal. 

 

Paulo Jorge Vieira – investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território da Universidade de Lisboa, fazendo parte do NETURB – Núcleo de Estudos Urbanos. É também, 

pesquisador no Grupo de Estudos Territoriais (GETE) da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

Licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (2005). Frequentou o Programa 

de Mestrado e Doutoramento “Pós-Colonialismo e Cidadania Global” do Centro de Estudos Sociais e da Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra (2005/2006). Actualmente realiza o mestrado em Geografia – 

População, Sociedade e Território no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 

Lisboa. Encontra-se a desenvolver investigação para a tese de mestrado intitulada “Heterotopias e Constelações 

Queer – Espacialidades Lésbicas e Gays na cidade de Lisboa”. Os seus interesses de investigação centram em 

três eixos: geografia social e cultural, igualdade e diversidade; estudos de género (masculinidade) e estudos 

lésbicos, gays e queer; e teoria social e história e teoria da geografia. Desde 1998 é activista LGBT tendo sido 

fundador e actualmente dirigente da associação não te prives – Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais. Fez parte 

das Panteras Rosa de 2004 a Agosto de 2010.  

 

Ricardo Loureiro – crescido em Alfama e na Margem Sul, feminista, sociólogo e activista sobre o sistema 

prisional e direitos d@s reclus@s. 

 

Santiago – é diplomado em trabalho social pela Universidade de Múrcia e possui formação certificada em 

“Igualdade, Género e Intervenção Terapêutica”, adquirida em diversas instituições. É terapeuta e membro da 

Coordenadora do Estado Espanhol da Associação de Homens pela Igualdade de Género (AHIGE) e delegado 

desta Associação em Múrcia. Participou no Fórum de Homens pela Igualdade de Género no Congresso Ibero-

americano de Masculinidades e Equidade, realizado em Barcelona, em 2011. Entre 2009 e o momento actual, tem 

dinamizado tertúlias, colóquios e conferências sobre “Os Homens perante a Igualdade: uma Oportunidade à 

Mudança” em diferentes cidades de Espanha, bem como, oficinas de formação para professoras/es, sindicatos, 

associações, entre outros, sobre “Masculinidades, Co-responsabilidade e Conciliação, Relações de Igualdade, e 

Sensibilização em Violência de Género. 

 

 


