
 
 

 

 

 

Seminário Internacional “Ativismo em Rede e 
Plataformas Colaborativas” 

Resumo de Comunicações 
14 e 15 de outubro de 2021  

 Universidade Lusófona do Porto 

Portugal 

 

** 

 

International Seminar “Network Activism and 
Collaborative Platforms”  

Communications’ Summary 
14th and 15th October 2021 

Universidade Lusófona do Porto 

Portugal 

 

  



 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Comissão Científica | Scientific Committe 

Isabel Babo (Presidente) 

Célia Taborda Silva 

Luís Loureiro 

Rui Pereira 

 

Comissão Organizadora | Organizing Committe 

Célia Taborda Silva (Coordenadora) 

Ana Almas 

Fabiane Turisco 

Vanessa Rodrigues 

Vladimir Ramalho 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

3 

 

ÍNDICE  

SEMINÁRIO INTERNACIONAL ATIVISMO EM REDE E PLATAFORMAS COLABORATIVAS ......................... 1 

INTERNATIONAL SEMINAR NETWORK ACTIVISM AND COLLABORATIVE PLATFORMS ........................... 2 

PROGRAMA | PROGRAM ..................................................................................................................... 3 
RESUMOS: 14 DE OUTUBRO ................................................................................................................. 5 

COMUNICAR PARA RESISTIR: O ATIVISMO MIDIÁTICO NAS REDES EM PROCESSOS DE MUDANÇA SOCIAL | ANA CRISTINA 

SUZINA ....................................................................................................................................................... 5 
PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CICANT ATIVISMO EM REDE E PLATAFORMAS COLABORATIVAS. O CASO DOS ATIVISMOS E 

PLATAFORMAS QUE EMERGIRAM NA SEQUÊNCIA DOS INCÊNDIOS DE 2017 (PORTUGAL) ...............................................  
UMA PROPOSTA ANALÍTICA DE ATIVISMO EM REDE | RUI PEREIRA .......................................................................... 5 
DA VISIBILIZAÇÃO DO MAAVIM AO ATIVISMO EM REDE | ISABEL BABO .................................................................. 6 
DE "VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS" A "VÍTIMAS DO ESQUECIMENTO": O TRABALHO DAS IDENTIFICAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA 

IDENTIDADE DO MAAVIM | LUIS M. LOUREIRO ................................................................................................ 6 
UNIVERSALISMO E ACTIVISMO EM REDE | JOSÉ BRAGANÇA DE MIRANDA ................................................................ 7 
ASSOCIATIVISMO E MOVIMENTOS SOCIAIS. UM OLHAR SOBRE OS MOVIMENTOS ASSOCIATIVOS DE 2017, EM PORTUGAL | 

CÉLIA TABORDA SILVA ................................................................................................................................... 7 
ATIVISMO FEMINISTA TRANSNACIONAL: REFLEXÕES EM TORNO DA DORORIDADE DAS LUTAS | CARLA CERQUEIRA ............ 8 

RESUMOS: 15 DE OUTUBRO ................................................................................................................. 8 

FEMINISMOS INSTAGRAMMÁVEIS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO PANORAMA DE HASHTAGS FEMINISTAS NO INSTAGRAM 

PORTUGUÊS E DAS SUAS CONVENÇÕES IMAGÉTICAS | SOFIA CALDEIRA .................................................................... 8 
O TESTEMUNHO NA PRIMEIRA PESSOA NO CINEMA E REDES SOCIAIS | PATRÍCIA BRÁS ................................................ 9 
A LÓGICA DAS REDES | JOÃO MARQUES CARRILHO ............................................................................................. 9 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, MÉDIAS DIGITAIS E MUDANÇAS SOCIAIS: A COMUNICAÇÃO NA PERSPECTIVA DO CIDADÃO JOVEM | 

CÁSSIA AYRES ............................................................................................................................................ 10 
“HISTÓRIAS QUE REVELAM SILÊNCIOS”: O JORNALISMO DE/PARA/SOBRE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AS NARRATIVAS 

CINEMATOGRÁFICAS AUDIOVISUAIS |VANESSA RIBEIRO-RODRIGUES .................................................................... 10 
ATIVISMO DAS REDES NA PANDEMIA: JORNALISTAS LIVRES CONTRA O GOVERNO BRASILEIRO | LINA MOSCOSO ............. 11 
OS INCÊNDIOS OCORRIDOS EM PORTUGAL EM 2017. ANÁLISE PELA PERSPECTIVA DO NET-ATIVISMO | VLADIMIR RAMALHO

 ............................................................................................................................................................... 11 

ABSTRACTS: 14TH OCTOBER ............................................................................................................... 12 

COMMUNICATING TO RESIST: MEDIA ACTIVISM ON NETWORKS IN SOCIAL CHANGE PROCESSES ANA CRISTINA SUZINA .... 12 
CICANT’S RESEARCH PROJECT NETWORKED ACTIVISM AND COLLABORATIVE PLATFORMS. THE CASE OF ACTIVISMS AND 

PLATFORMS THAT EMERGED IN THE AFTERMATH OF THE 2017 FIRES (PORTUGAL) .......................................................  
AN ANALYTICAL PROPOSAL FOR NETWORK ACTIVISM | RUI PEREIRA ...................................................................... 12 
FROM MAAVIM'S VISIBILITY TO NETWORK ACTIVISM | ISABEL BABO ................................................................... 13 
FROM "VICTIMS OF FIRES" TO "VICTIMS OF OBLIVION": THE WORK OF IDENTIFICATIONS IN THE ELABORATION OF 

MAAVIM'S IDENTITY | LUIS M. LOUREIRO .................................................................................................... 13 
UNIVERSALISM AND NETWORK ACTIVISM | JOSÉ BRAGANÇA DE MIRANDA ............................................................. 14 
ASSOCIATIVISM AND SOCIAL MOVEMENTS. REGARDING THE 2017 ASSOCIATIVE MOVEMENTS IN PORTUGAL | CÉLIA 

TABORDA SILVA ......................................................................................................................................... 14 
TRANSNATIONAL FEMINIST ACTIVISM: REFLECTIONS AROUND THE DORORITY OF STRUGGLESN | CARLA CERQUEIRA ........ 15 



 
 

 

 

 

4 

15TH OCTOBER ................................................................................................................................... 15 

INSTAGRAMMABLE FEMINISMS: AN EXPLORATORY ANALYSIS OF THE PORTUGUESE LANDSCAPE OF FEMINIST HASHTAGS ON 

INSTAGRAM AND ITS AESTHETIC CONVENTIONS | SOFIA CALDEIRA ........................................................................ 15 
FIRST-PERSON TESTIMONIES IN CINEMA AND SOCIAL MEDIA | PATRÍCIA BRÁS ......................................................... 16 
THE LOGIC OF NETWORKS | JOÃO MARQUES CARRILHO ..................................................................................... 16 
POLITICAL PARTICIPATION, DIGITAL MEDIA AND SOCIAL CHANGE: COMMUNICATION FROM A YOUNG CITIZEN’S PERSPECTIVE 

| CÁSSIA AYRES ......................................................................................................................................... 17 
“STORIES THAT UNVEIL SILENCES”: JOURNALISM OF/ FOR/ABOUT HUMAN DEVELOPMENT AND CINEMATOGRAPHIC 

AUDIOVISUAL NARRATIVES | VANESSA RIBEIRO-RODRIGUES ............................................................................... 17 
NETWORK ACTIVISM IN THE PANDEMIC: JORNALISTAS LIVRES AGAINST THE BRAZILIAN GOVERNMENT | LINA MOSCOSO .. 18 
FIRES THAT OCCURRED IN PORTUGAL IN 2017. ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF NET-ACTIVISM | VLADIMIR RAMALHO

 ............................................................................................................................................................... 18 

BIOGRAFIAS/BIOGRAPHIES ................................................................................................................ 19 

ANA CRISTINA SUZINA ................................................................................................................................. 19 
CARLA CERQUEIRA ...................................................................................................................................... 19 
CÁSSIA AYRES ............................................................................................................................................ 20 
CÉLIA TABORDA SILVA ................................................................................................................................. 20 
ISABEL BABO ............................................................................................................................................. 21 
JOÃO MARQUES CARRILHO .......................................................................................................................... 21 
JOSÉ BRAGANÇA DE MIRANDA ...................................................................................................................... 22 
LINA MOSCOSO TEIXEIRA ............................................................................................................................. 22 
LUÍS M. LOUREIRO ..................................................................................................................................... 23 
PATRÍCIA SEQUEIRA BRÁS ............................................................................................................................ 23 
RUI PEREIRA .............................................................................................................................................. 23 
SOFIA P. CALDEIRA ..................................................................................................................................... 24 
VANESSA RIBEIRO-RODRIGUES ...................................................................................................................... 24 
VLADIMIR RAMALHO ................................................................................................................................... 25 



 
 

Seminário Internacional Ativismo em Rede e 
Plataformas Colaborativas 

14 e 15 de outubro de 2021  

 Universidade Lusófona do Porto 

As redes sociais digitais introduziram novas condições comunicacionais, com 

novas práticas informativas, comunicativas, de partilha e mobilização, e novas lógicas 

ativistas e colaborativas. Isso permitiu a propagação do ativismo em rede, assente em 

novas modalidades de mobilização, protesto e participação (individual e coletiva), 

regidas pela interatividade e instantaneidade, e pela disseminação e atualização 

contínua de mensagens. Tal não significa que as interações e reivindicações online não 

se interliguem (ou misturem, de forma híbrida) às ações e manifestações no espaço 

público, sobretudo quando a rua permanece lugar de protesto e ação coletiva. Entre 

inúmeros casos de ativismo em rede, refira-se o estudo em curso sobre o uso das 

tecnologias digitais por net ativistas na sequência dos grandes incêndios que atingiram 

a região centro de Portugal, a 17 de junho e a 15 de outubro de 2017, com 

consequências em termos das modalidades de associação, participação e denúncia, e 

das formas de constituir e defender causas coletivas.  

Com este quadro referencial geral, o Seminário pretende refletir sobre o ativismo 

em rede ao nível de ecossistemas, casos, modalidades ou lógicas de interação, 

comunicação, mobilização, participação e ação coletiva (cívica e política).  
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International Seminar Network Activism and 
Collaborative Platforms 

14th and 15th October 2021 

Universidade Lusófona do Porto 

Digital social networks have introduced new communicational conditions, with 

new informational, communicative, sharing and mobilizing practices, and new activist 

and collaborative dynamics. This has allowed the spread of network activism, based on 

new modalities of mobilization, protest and participation (individual and collective), 

governed by interactivity and instantaneity, and by the dissemination and continuous 

updating of messages. This does not mean that online interactions and claims are not 

interconnected (or mixed, in hybrid form) with actions and demonstrations in public 

space, especially when the street remains a place of protest and collective action. 

Among numerous cases of networked activism, we should mention the ongoing study 

on the use of digital technologies by net activists following the major fires that hit the 

central region of Portugal on 17th June 17 and October 15th, 2017, with consequences 

in terms of the modalities of association, participation and denunciation, and the ways 

of constituting and defending collective causes.  

With this general referential framework, the seminar aims to reflect on network 

activism at the level of ecosystems, cases, modalities or logics of interaction, 

communication, mobilization, participation, and collective action (civic and political). 
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Programa | Program  
Dia 14 de Outubro  (Salão Nobre da Universidade Lusófona do Porto) 
10h00 – 13h00 
Moderador - Manuel Bogalheiro 
 
10h00 - 10h45 
Massimo di Felice (Atopos, Universidade São Paulo) 
Debate 
 
10h45 – 11h30  
Comunicar para resistir: o ativismo midiático nas redes em processos de mudança social 
Ana Cristina Suzina (IMCI, Loughborough University London)  
Debate  
 
11h30 – 13h00 
Projeto Cicant- Ativismo em Rede e Plataformas Colaborativas. O caso dos ativismos e 
plataformas que emergiram na sequência dos incêndios de 2017 (Portugal): 
 
Uma proposta analítica de ativismo em rede 
Rui Pereira (ULP, CICANT)  
 
Da visibilização do MAAVIM ao ativismo em rede 
Isabel Babo (ULP, CICANT)  
 
De "vítimas dos incêndios" a "vítimas do esquecimento": o trabalho das identificações na 
elaboração da identidade do MAAVIM 
Luís Miguel Loureiro (ULP, CICANT)    
Debate 

13h00 – 14h30: Intervalo de almoço 
(14h30 – 17h00 ) 
Moderador - Rui Pereira 
 
14h30 – 15h15 
Universalismo e activismo em rede 
José Bragança de Miranda (UNL, ULHT/ULP) 
Debate 
 
15h15 – 16h00 
Associativismo e movimentos sociais. Um olhar sobre os movimentos associativos de 2017, 
em Portugal 
Célia Taborda Silva (ULP, CICANT) 
Debate 
 
16h00 - 16h45 
Ativismo feminista transnacional: reflexões em torno da dororidade das lutas 
Carla Cerqueira (ULP, CICANT) + Debate 
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Dia 15 de Outubro  (Salão Nobre da Universidade Lusófona do Porto) 
 

Conferências – 10h00h -13.00h 
Moderadora - Maria José Brites 
 
Feminismos Instagrammáveis: Uma análise exploratória do panorama de hashtags 
feministas no Instagram Português e das suas convenções imagéticas 
Sofia Caldeira (ULP/CICANT) 
 
A lógica das redes 
João Marques Carrilho (ULP/CICANT) 
 
O testemunho na primeira pessoa no cinema e redes sociais 
Patrícia Brás (ULP/CICANT) 
Debate 
 
Participação política, médias digitais e mudanças sociais: a comunicação na perspectiva do 
cidadão jovem 
Cássia Ayres (ULP/CICANT) 
 
“Histórias que revelam silêncios”: O jornalismo de/para/sobre desenvolvimento humano e 
as narrativas cinematográficas audiovisuais 
Vanessa Ribeiro-Rodrigues (ULP/CICANT) 
 
Ativismo das redes na pandemia: Jornalistas Livres contra o governo brasileiro  
Lina Moscoso (UM) 
 
Os incêndios ocorridos em Portugal em 2017. Análise pela perspectiva do net-ativismo 
Vladimir Ramalho (ULP/CICANT) 
Debate 
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Resumos: 14 de Outubro  
 

Comunicar para resistir: o ativismo midiático nas redes em processos de mudança 
social | Ana Cristina Suzina 
 

Na introdução do livro Covid from the Margins, Emiliano Treré, Sefania Milan e Silvia Masiero 
falam da necessidade de se pensar a diversidade das "margens" em relação a uma certa 
padronização imposta pela cultura de dados ou pela cultura digital. Esta comunicação vai discutir 
a ideia de resistência como possível princípio normativo do ativismo midiático nas redes. 
Partindo do conceito de dissonância, entendido como ponto de partida para a mudança social, 
os sentidos de resistir serão analisados a partir de aspectos como a existência e a confrontação 
de desigualdades e políticas de silenciamento, e o caráter de dinâmicas de reflexividade na 
apropriação de plataformas e processos de comunicação no contexto de mobilizações sociais. 

Palavras-chave: ativismo midiático, dissonância, mudança social, resistência, 
diversidade 

Projeto de Investigação CICANT Ativismo em Rede e Plataformas Colaborativas. O caso 
dos ativismos e plataformas que emergiram na sequência dos incêndios de 2017 
(Portugal) 
 

Uma proposta analítica de ativismo em rede | Rui Pereira  
 

Filiada no Projeto Exploratório Ativismo e C4D - Ativismo em Rede e Plataformas Colaborativas, 
a presente comunicação sugere uma metodologia analítica específica para a página de Facebook 
do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM). A 
metodologia qualitativa foi criada em torno do que se designou por Unidades de Relevância 
Específica para a Análise (UREA).  Mobiliza o trabalho teórico de Luc Boltanski (2004), apreciando 
a transformação da construção inicial de um estatuto identitário de vítima até à construção de 
um estatuto ativista reivindicativo e de protesto político. Centra-se ainda na proposta de 
McCombs sobre o Agendamento de Terceira Geração e situa-se na proposta analítica em 
Comunicação Mediada por Computador, de Herring (2004). A análise compara UREAs do 
período de criação da página, em 2017, com UREAs dos mais recentes três meses de 2021. 

 

Palavras-chave:  Construção Identitária – Agendamento – Metodologia. 
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Da visibilização do MAAVIM ao ativismo em rede | Isabel Babo 
 

A visibilidade implica relações entre visibilidade e invisibilidade, reconhecimento, público, 
observabilidade. A visibilidade de grupos sociais ou de vítimas, que nos importa no quadro do 
presente projeto, supõe o olhar do outro e o reconhecimento (Honneth, Taylor), e deve ser 
compreendida a partir da dialética entre o visível e o invisível (Merleau-Ponty, 1979; Voirol, 
2013), porque o invisível é inerente ao visível. A invisibilidade social cruza-se com outras formas 
de invisibilidade, tais como histórica, política e jurídica. A criação do MAAVIM - Movimento 
Associativo Apoio Vítimas Incêndio Midões, em junho de 2017, constitui uma ação de 
associativismo que ajuda a organizar a resposta às consequências da situação trágica dos 
incêndios, assim como estabelece uma estratégia de visibilização. Tornar-se visível e audível, a 
fim de ter voz, reconhecimento e valor social, passa por criar relações de interação e 
sociabilidade, porquanto a visibilidade é sociabilidade (Voirol, 2013). O MAAVIM usa 
procedimentos de visibilização (Brighenti, 2010), no Facebook, que se ligam ao ativismo em 
rede. Esta abordagem pretende suportar-se numa breve análise sobre o modo, ou 
procedimentos, de visibilização utilizado pelo MAAVIM no Facebook, em 2017. 

Palavras-chave: ativismo em rede, invisibilidade, reconhecimento, visibilidade 

De "vítimas dos incêndios" a "vítimas do esquecimento": o trabalho das identificações 
na elaboração da identidade do MAAVIM | Luis M. Loureiro 
 

Apesar de há muito fazer parte da tríade de elementos caraterizadores das reivindicações dos 
movimentos sociais modernos, a par do programa e do posicionamento, foi na segunda metade 
do século XX que a identidade deveio elemento central (Tilly & Wood, 2016). Há, entretanto, um 
conjunto de pressupostos comuns à maioria dos "novos movimentos sociais" do final do século 
XX: ou emergem de coletivos pré-formados, portadores de uma identidade originária, como os 
homossexuais, as mulheres ou os povos em luta por autodeterminação, ou mantêm o conjunto 
de reivindicações caraterizadoras dos movimentos sociais modernos, como os ambientalistas. A 
reflexão que propomos acerca do caso MAAVIM questiona, contudo, a operacionalidade destes 
pressupostos. Se, por um lado, o MAAVIM parece ser, ainda, conceptualmente apreensível 
como movimento social, por outro, só uma identificação que recorte a condição identitária dos 
seus elementos como "vítimas", permite formular um coletivo que possa ser abrangido pelo seu 
repertório de acção. Trata-se, contudo, de uma identificação que, analisada no tempo, se revela 
fugidia: apenas um deslocamento desta identificação, da original "vítimas dos incêndios" para a 
de "vítimas do esquecimento" ou "da interioridade" revela o potencial de manter o trabalho 
identitário que define o MAAVIM como movimento social.  

Palavras-chave: Movimentos Sociais – Identidade – Identificação. 
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Universalismo e activismo em rede | José Bragança de Miranda 
 
Com a instalação das redes digitais surge uma nova fisicalidade política, no sentido em expande 
materialmente o espaço político, historicamente demasiado confinado à territorialidade estatal. 
Se entendermos o sujeito político pelos habitantes da terra e seus acompanhantes entende-se 
de imediato que a expansão do espaço político pela técnica abre potencialidades novas do ponto 
de vista político. O activismo em rede inscreve-se nessa possibilidade, sem deixar de estar 
confrontado com problemas graves ligados a esse espaço, como seja a da sua relação com a 
política ligada ao Estado, a captura das redes pelos Impérios e o capital. O que se explica que se 
combata torno das redes, através delas e por elas. Nesta espaço instável vai-se produzindo uma 
espécie de política espontânea, na qual nos inscrevemos para a declinar. Disse Blanqui, que um 
movimento não se cria, mas bifurca. A espontaneidade dos actos livres é afetada 
profundamente por visões conflituantes do político,  como seja, as crescentes crispações em 
torno das identidades e dos particularismos, ou o persistente delírio nacionalista que regressa 
uma e outra vez. Neste contexto sente-se a necessidade de se interrogar universalismo político, 
historicamente bem problemático e facilmente acusado de abstracto e ilusório. Apesar destas 
reais dificuldades, através da sua análise procura-se pensar a lógica do comum na época das 
redes.  

 
Palavras-chave: activismo, espaço político; universalismo; comum; identidade 
 

Associativismo e movimentos sociais. Um olhar sobre os movimentos associativos de 
2017, em Portugal | Célia Taborda Silva 
 

Em 2017, grandes incêndios  atingiram a região do centro de Portugal trazendo a morte e 
destruição a várias povoações. Na decorrência dessa catástrofe, formaram-se vários 
movimentos associativos (MAAVIN, AVIPIG, AVMISP) de apoio às vítimas dos incêndios, 
atendendo à emergência social e à inércia institucional. O associativismo é uma realidade no 
país desde o século XIX, tendo surgido com as associações operárias de apoio mútuo e foi 
evoluindo, existindo, na atualidade, associações para os mais variados fins. As associações 
formadas em 2017 surgiram para ajudar a suprir necessidades materiais e a coadjuvar em 
questões burocráticas, sendo o resultado de uma cidadania solidária por parte de pessoas que 
viviam nas localidades atingidas pelos fogos. Assim, o que pretendemos analisar é se estes 
movimentos associativos pós-incêndios   circunscreveram-se a uma ação social ou se foram 
promotores de ação coletiva, na senda dos Novos Movimentos Sociais (Touraine, 1978; Melucci, 
1996), prosseguindo objetivos ecológicos. 

 

Palavras-chave: Associativismo, incêndios, Novos Movimentos Sociais, Portugal 
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Ativismo feminista transnacional: reflexões em torno da dororidade das lutas | Carla 
Cerqueira 
 

Pensar o ativismo feminista na atualidade e na sua pluralidade implica uma reflexão sobre o seu 
caráter transnacional, materializado em diversos movimentos e ações que têm sido organizados 
no meio digital, nas ruas ou mesmo no cruzamento destes dois espaços. As estratégias de 
mobilização, partilha, conetividade e espaço(s) trazem novos desafios que importa 
problematizar e que têm implicações em termos de visibilidade e reconhecimento destes 
ativismos e dos seus sujeitos protagonistas na esfera pública. Nesta comunicação teremos como 
base um conhecimento situado no contexto português, o qual nos permite olhar analiticamente 
para algumas experiências de ativismo digital, como é o caso da Marcha do 8M ou do #Metoo. 
Além de muitos outros questionamentos, nestes tempos de affective temporality (Chamberlain, 
2017), o ativismo feminista traz para a discussão, além da urgência da interseccionalidade 
(Crenshaw, 1989), a necessidade de incorporar a dororidade (Piedade, 2017).  

Palavras-chave: ativismo feminista transnacional, mobilização, conetividade, espaço(s), 
Portugal  

Resumos: 15 de Outubro  

Feminismos Instagrammáveis: Uma análise exploratória do panorama de hashtags 
feministas no Instagram Português e das suas convenções imagéticas | Sofia Caldeira 
 

Redes sociais são hoje uma parte integral da experiência da vida política no quotidiano 
(Highfield, 2016). O Instagram, como uma das redes sociais mais populares, quer globalmente 
quer em Portugal (WeAreSocial, 2021), tornou-se um campo significativo para discussões 
políticas e feministas.  Esta comunicação explora um dataset temático baseado em quatro 
hashtags: #feminismoportugal, #igualdadedegénero, #naopartilhes, e #portugalmaisigual. O 
estudo inclui a análise de um total de 294 posts, criados por 101 utilizadores que consentiram 
em participar no estudo de modo anónimo. O dataset foi analisado combinando estratégias 
qualitativas de observação directa (Van Zoonen, 1994) com métodos digitais (Rogers, 2013). 

Esta comunicação explora a diversidade de temáticas feministas diversas contidas no dataset; 
como conteúdo feminista está entrelaçado com estéticas Instagramáveis (Caldeira, De Ridder & 
Van Bauwel, 2020); e como a atenção é estrategicamente mobilizada para ganhar visibilidade e 
engajamento, seguindo a logica de popularidade dominante nas redes sociais (van Dijck & Poell 
2013). 

Palavras-chave: feminismos online; Instagram; estética Instagramável; métodos digitais 
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O testemunho na primeira pessoa no cinema e redes sociais | Patrícia Brás 
 
A minha investigação aborda a forma como o cinema feminista tem problematizado o uso do 
testemunho através da sua reconstituição. É informada teoricamente pelo trabalho de Adriana 
Cavarero, pois segundo ela, as práticas narrativas feministas permitem uma narração recíproca 
e assim, um reconhecimento mútuo. O testemunho na primeira pessoa tem tido um papel 
fundamental em campanhas feministas como #MeToo, #TimesUp e #NiUnaMenos. O 
capitalismo comunicativo tem ajudado assim a posicionar a vítima no centro do discurso político, 
no entanto, como Jodi Dean argumenta, reduzir "o discurso político ao testemunho do 
sofrimento das vítimas inverte essas reivindicações de poder e subverte o espírito ativista do 
movimento." (2009: 5). Apesar de celebradas como “tecnologias democráticas”, o uso das redes 
sociais parece minar a possibilidade de organização política. Isto porque a materialização de 
ideais de inclusão e participação nas tecnologias de informação, entretenimento e comunicação’ 
captura a nossa capacidade de resistência e intensifica o capitalismo global (2009: 2). Desta 
forma, pretendo discutir se nas redes sociais, o uso do testemunho na primeira pessoa é capaz 
de promover um palco político compartilhado e recíproco, ou se a reciprocidade é prejudicada 
pela natureza imediata destas tecnologias? E poderá o cinema assim oferecer um tipo de 
experiência temporal radicalmente diferente do imediatismo das redes sociais, assim como 
oferecer uma saída radical da linguagem da vitimização através da reconstituição do 
testemunho? 
 
Palavras-chaves: testemunho, cinema, redes sociais, ação política 

A lógica das redes | João Marques Carrilho 
 

A globalização depende fortemente de uma vasta e intrincada rede de redes digitais, onde os 
processos de automação, que começaram a mostrar poderes sobre-humanos já durante a 
revolução industrial, atingiram níveis inimagináveis. Na lógica das redes, as pessoas são 
principalmente dados a serem manipulados por algoritmos especializados de inteligência 
artificial, ao serviço do capitalismo digital e de uma miríade de tendências políticas cada vez 
mais autoritárias. A era da informação é, portanto, uma era de infoguerras, infobombas, 
infodemias e projetos de vigilância massiva, como Pegasus. Sem surpresa, o ativismo em rede 
foi crucial para a ascensão de Trump e Bolsonaro, bem como para uma imensa crise de 
legitimidade democrática. Mas, assim como Turing estava envolvido na transgressão e 
subversão das tecnologias de comunicação, os hacktivistas de hoje (Snowden, Rui Pinto e 
outros) mostram que mesmo um único autodidata pode ter tanto impacto quanto um exército 
inteiro: basta um único “nó” para resistir à lógica das redes. 

Palavras-chave: Sociedade em Rede, Tecnologias de informação e comunicação, 
Hacktivismo, Desinformação e notícias falsas 
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Participação política, médias digitais e mudanças sociais: a comunicação na 
perspectiva do cidadão jovem | Cássia Ayres 
 

No presente trabalho analisam-se as dinâmicas participativas de jovens brasileiros, utilizadores 
do programa U-Report, como um caso de estudo exploratório, com o objetivo de pensar sobre 
a Comunicação para o Desenvolvimento e Mudança Social (CpDMS) na perspectiva do cidadão 
jovem, no Brasil, e em contextos similares. Metodologicamente, destacam-se os métodos 
qualitativos, recorrendo a entrevistas presenciais realizadas a um grupo de 13 jovens – 
composto por sete indivíduos masculinos e seis femininos –, com idades entre os 16 e os 22 
anos, dos estados de São Paulo (11 indivíduos) e da Bahia (dois indivíduos). O método analítico 
está baseado na análise temática e discursiva. Dos resultados, no que diz respeito ao que é 
participação política para os jovens e as suas formas, esta engloba três vertentes: i) o exercício 
da voz; ii) o facto de serem levados em conta pelas instâncias do poder; e iii) o ato de se 
consciencializarem, a si e aos outros. O aspecto híbrido nas formas de participação eleitas pelos 
jovens converge com as características das mobilizações sociais, no advocacy e nas literacias 
críticas. São sobretudo estas vertentes que sugerem caminhos para se refletir a CpDMS na 
perspectiva do cidadão jovem, tomando-o como ponto de partida e de chegada, ao se 
considerar o problema de partida como parte das contribuições deste trabalho. 

Palavras-chave: Jovens; participação; media digitais; comunicação para o desenvolvimento e 
mudança social; Brasil 

“Histórias que revelam silêncios”: O jornalismo de/para/sobre desenvolvimento 
humano e as narrativas cinematográficas audiovisuais |Vanessa Ribeiro-Rodrigues 
 

O jornalismo de/para/sobre desenvolvimento humano é um modelo especializado de 
comunicação jornalística mais aprofundado que se distingue do jornalismo diário por enfatizar 
temas sobre direitos humanos e de justiça social. Como princípio, centra-se numa proposta de 
bottom-up news, enfatizando as fontes primárias, i.e., os sujeitos de desenvolvimento humano, 
dando-lhes primazia na construção da sua narrativa. Apesar de, historicamente, a sua génese 
estar relacionada com a suspeição de um modelo centrado na visão dominante do Norte global, 
há indícios de que a sua prática contemporânea é exercida por profissionais do Brasil e de 
Portugal, sobretudo através de narrativas audiovisuais cinematográficas, mobilizados em 
humanizar as histórias, narrativizando-as, ainda que com nuances ajustadas à 
contemporaneidade, desafiando a práxis do jornalismo tradicional e constituindo-se como 
contra-esferas públicas a que não escapa uma mobilização em prol daqueles que, 
amiudadamente, não tomam a palavra num espaço público discursivo (Fraser, 1992, 2003; 
Fenton, 2018), dominado pelos grandes media informativos. É o caso da publicação digital 
Divergente que utiliza narrativas audiovisuais cuidadas, com estética cinematográfica, 
enfatizando os testemunhos na primeira pessoa. 

Palavras-chave: jornalismo e desenvolvimento humano, jornalismo narrativo 
audiovisual, divergente, contra-esferas públicas 
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Ativismo das redes na pandemia: Jornalistas Livres contra o governo brasileiro | Lina 
Moscoso 
 

Um novo paradigma de jornalismo que utiliza as redes sociais como modelo de produção  
estabelece-se enquanto comunicação ativista e independente. É através de plataformas virtuais 
que os média alternativos digitais - meios de pequena escala e menos constrangidos pelos 
interesses comerciais (Coyer et al., 2007),  e possuem objetivos de justiça social de esquerda 
(Fuchs 2010; Jeppesen et al., 2014) - formam redes coletivas e conseguem mobilizar para as suas 
causas.  A pesquisa reflete sobre o caso Jornalistas Livres (JL) no Facebook contra a gestão da 
pandemia de Covid pelo presidente do Brasil Jair Bolsonaro e a consequente formação de redes 
ativistas que vêm promovendo atos “#ForaBolsonaro” e contribuíram com a instauração de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias de corrupção e de outras 
irregularidades. O estudo mapeia os conteúdos críticos do JL entre março e abril de 2020, 
através de etnografia (Hine, 2000), conduzindo análise de conteúdo.  

Palavras-chave: média alternativos; jornalismo ativista; mobilização; redes coletivas. 

 

Os incêndios ocorridos em Portugal em 2017. Análise pela perspectiva do net-ativismo 
| Vladimir Ramalho 
 

Em Portugal, o ano de 2017 foi marcado por eventos trágicos relacionados aos incêndios 
florestais. Houve ampla cobertura nos medias tradicionais, mas também identifica-se intensa 
mobilização popular através das redes sociais, o que fez dos usuários das redes, coautores das 
notícias e da narrativa sobre os eventos. Este trabalho analisa a mobilização na internet usando 
as redes sociais, e procura identificar os fluxos e a caracterização dos agentes catalisadores 
emergentes através das informações difundidas sobre o tema dos incêndios de 2017. Indivíduos, 
coletivos, associações fizeram uso do ativismo nas redes digitais tanto para buscar apoio às 
vítimas, quanto para criticar características da estrutura social, política e económica do país e 
sua relação com os fogos. 

Palavras-chave: incêndios em Portugal – ativismo - redes sociais digitais 
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Abstracts: 14th October 

Communicating to Resist: Media activism on networks in social change processes | 
Ana Cristina Suzina 
 

In the introduction to the book Covid from the Margins, Emiliano Treré, Sefania Milan and Silvia 
Masiero talk about the need to think about the diversity of "margins" in relation to a certain 
standardization imposed by data or digital culture. This communication will discuss the idea of 
resistance as a possible normative principle of media activism on networks. Beginning with the 
concept of dissonance, understood as a starting point for social change, the meanings of 
resisting will be analyzed from aspects such as the existence and confrontation of inequalities 
and silencing policies, and the character of reflexivity dynamics in the appropriation of platforms 
and communication processes in the context of social mobilizations. 

Keywords: media activism, dissonance, social change, resistance, diversity 

 

CICANT’s Research Project Networked Activism and Collaborative Platforms. The case 
of activisms and platforms that emerged in the aftermath of the 2017 fires (Portugal) 
 

An analytical proposal for network activism | Rui Pereira  
 

Affiliated to the Exploratory Project Activism and C4D - Activism in Network and Collaborative 
Platforms, this communication suggests a specific analytical methodology for the Facebook page 
of the Associative Movement for Supporting the Victims of the Midões Fires (AMSVMF/ 
MAAVIM). The core of this qualitative methodology is what we called Special Relevant Analytical 
Units (SRAU). It mobilizes the theoretical work of Luc Boltanski (2004), appreciating the 
evolution from the initial construction of a victim's identity status to the construction of a claim 
activist status and political protest. It also focuses on McCombs' proposal on Third Generation 
Agenda-Setting and is situated on the analytical proposal in Computer Mediated 
Communication, by Herring (2004). The analysis compares SRAUs from the page creation period 
in 2017 and the most recent three months of 2021. 

Keywords: Identity Construction – Agenda Setting- Methodology. 
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From MAAVIM's visibility to network activism | Isabel Babo 
 

Visibility implies relationships between visibility and invisibility, recognition, audience, 
observability. The visibility of social groups or victims, which matters to us in the framework of 
this project, contemplates the gaze of the other and the recognition (Honneth, Taylor), and must 
be understood according to the dialectic between the visible and the invisible (Merleau-Ponty, 
1979; Voirol, 2013), due to the fact that the invisible is inherent to the visible. Social invisibility 
intersects with other forms of invisibility, such as historical, political and legal. The creation of 
MAAVIM - Associative Movement for Supporting the Victims of the Midões Fires, in June 2017, 
constitutes an associativism action that helps to organize the response to the consequences of 
the tragic fire’s situation, as well as establishing a visibility strategy. Becoming visible and 
audible, in order to have voice, recognition and social value, involves creating relationships of 
interaction and sociability, as visibility is, indeed, sociability (Voirol, 2013). MAAVIM uses 
visibility procedures (Brighenti, 2010) on Facebook, which are linked to network activism. This 
approach aims to be supported by a brief analysis of the manner, or procedures, of visibility used 
by MAAVIM on Facebook, in 2017. 

Keywords: network activism, invisibility, recognition, visibility 

From "victims of fires" to "victims of oblivion": the work of identifications in the 
elaboration of MAAVIM's identity | Luis M. Loureiro 
 

Although it has long been part of the triad of elements that characterize the claims of modern 
social movements, along with program and positioning, it was only in the second half of the 20th 
century that identity became a central element (Tilly & Wood, 2016). There is, however, a set of 
assumptions common to most of the "new social movements" of the late 20th century: either 
they emerge from preformed collectives, bearers of an original identity, such as homosexuals, 
women or peoples struggling for self-determination, or they maintain the set of claims that 
characterize modern social movements, such as environmentalists. The reflection we propose 
about the MAAVIM case questions, however, the operationality of these assumptions. If, on the 
one hand, MAAVIM still seems to be conceptually apprehensible as a social movement, on the 
other hand, only an identification that outlines the identity condition of its elements as "victims", 
allows the formulation of a collective that can be covered by its repertoire of action. It is, 
however, an identification that, analyzed in time, proves to be fleeting: only a displacement of 
this identification, from the original "victims of fires" to "victims of oblivion" or "of interiority" 
reveals the potential to maintain the identity work that delimitates MAAVIM within a social 
movement framing. 

Keywords: Social Movements – Identity – Identification. 
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Universalism and network activism | José Bragança de Miranda 
 
With the installation of digital networks, a new political physicality emerges, in the sense that it 
materially expands the political space, historically too confined to state territoriality. Suppose 
we understand the political subject as being the inhabitants of the earth and their companions. 
In that case, it is immediately understood that the expansion of political space through 
technique opens new potentialities from a political point of view. Network activism is part of 
this possibility, without ceasing to be confronted with serious problems related to this space, 
such as its relationship with the politics linked to the State, the capture of networks by the 
Empires, and the Capital. What can be explained by fighting around networks, through them and 
for them. In this unstable space, spontaneous politics is being produced, which we apply to 
decline. Blanqui said that a movement is not created but bifurcates. The spontaneity of free acts 
is profoundly affected by conflicting political views, such as the growing tensions around 
identities and particularisms or the persistent nationalist delusion that returns repeatedly. In 
this context, there is a need to question political universalism, which is historically very 
problematic and easily accused of being abstract and imaginary. Despite these real difficulties, 
through its analysis, it seeks to think about the logic of the common in the age of networks. 
 
keywords: network activism; political space; universalism; common; identity 

Associativism and social movements. Regarding the 2017 associative movements in 
Portugal | Célia Taborda Silva 
 

In 2017, major fires hit the central region of Portugal, bringing death and destruction to several 
villages. As a result of this catastrophe, several associative movements (MAAVIN, AVIPIG, 
AVMISP) were formed to support the victims of the fires, given the social emergency and 
institutional inertia. Associativism has been a reality in the country since the 19th century, 
having emerged with the workers' associations for mutual support and has evolved, with 
associations currently existing for a wide variety of purposes. The associations formed in 2017 
emerged to help meet material needs and assist in bureaucratic matters, being the result of 
solidarity citizenship on the part of people who lived in localities affected by the fires. Thus, what 
we intend to analyse is whether these post-fire associative movements remained a social action 
or whether they were promoters of collective action, along the lines of the New Social 
Movements (Touraine, 1978; Melucci, 1996), pursuing ecological objectives, of safeguarding the 
environment. 

Keywords: Associativism, fires, New Social Movements, Portugal 
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Transnational feminist activism: reflections around the dorority of strugglesn | Carla 
Cerqueira 
 

Thinking about feminist activism today and its plurality implies a reflection on its transnational 
character, materialised in various movements and actions that have been organised in the digital 
environment, in the streets or even at the intersection of these two spaces. The strategies of 
mobilization, sharing, connectivity and space(s) bring new challenges that need to be 
problematized and that have implications in terms of visibility and recognition of these activisms 
and their protagonist subjects in the public sphere. This communication will be based on 
knowledge situated in the Portuguese context, which allows us to look analytically at some 
experiences of digital activism, as is the case of the 8M March or the #Metoo. Besides many 
other questionings, in these times of affective temporality (Chamberlain, 2017), feminist 
activism brings to the discussion, besides the urgency of intersectionality (Crenshaw, 1989), the 
need to incorporate dorority (Piedade, 2017).  

Keywords: transnational feminist activism, mobilisation, connectivity, space(s), Portugal  

 

Abstracts 15th October 

Instagrammable Feminisms: An exploratory analysis of the Portuguese landscape of 
feminist hashtags on Instagram and its aesthetic conventions | Sofia Caldeira 
 

Social media are an integral part of the contemporary experience of everyday politics (Highfield, 
2016). Instagram, as one of the most popular social media platforms both globally and in 
Portugal (WeAreSocial, 2021), has become an important site for political and feminist debates. 
This paper explores a thematic dataset base on four Instagram hashtags: #feminismoportugal, 
#igualdadedegénero, #naopartilhes, and #portugalmaisigual. It comprises a total of 294 posts, 
created by 101 users who consented to anonymously participate in the research. This dataset 
was analysed combining strategies of qualitative direct observation (Van Zoonen, 1994) with 
digital methods (Rogers, 2013). This paper addresses the diversity of feminist concerns 
contained within the studied sample; explores how feminist content becomes enmeshed with 
Instagrammable aesthetics (Caldeira, De Ridder & Van Bauwel, 2020); and how attention is 
strategically mobilised to seek visibility and engagement, following the dominant social media 
logic of popularity large (van Dijck & Poell 2013). 

Keywords: online feminisms; Instagram; Instagrammable aesthetics; digital methods 



 
 

 

 

 

16 

 

First-person testimonies in cinema and social media | Patrícia Brás 
 

My research addresses the way in which feminist cinema has problematized the use of 
testimony through reenactment. It is theoretically informed by Adriana Cavarero, who argues 
that feminist narrative practices offer a reciprocal narration and therefore, a mutual recognition. 
First-person testimonies have played a key role in feminist campaigns such as #MeToo, 
#TimesUp and #NiUnaMenos. Communicative capitalism has then helped to position the victim 
at the centre of political discourse. Yet, Jodi Dean argues that reducing ‘political speech to 
testimony to the suffering of victims inverts these claims to power and subverts the movement’s 
activist spirit.’ (2009: 5). Despite celebrated as “democratic technologies”, social networks seem 
to undermine instead the possibility of political organization. This is because the 'materialization 
of ideals of inclusion and participation in information, entertainment and communication 
technologies' captures our resilience and intensifies global capitalism (2009: 2). Thus, I intend to 
discuss whether the use of first-person testimony in social media is indeed capable of promoting 
a shared and reciprocal political stage, or if reciprocity is hampered by the immediate nature of 
these technologies? In this way, can cinema offer a type of temporal experience that is radically 
different from the immediacy of social media as well as a radical departure from the language 
of victimization by means of re-enactment? 

Keywords: testimony, cinema, social media, political action 

The logic of networks | João Marques Carrilho 
 

Globalization is heavily dependent upon a vast and intricate network of digital networks, where 
the processes of automation, which began to show super-human powers already during the 
industrial revolution, have attained unimaginable heights. In network logic, people are mostly 
data to be manipulated by specialized artificial intelligence algorithms, at the service of digital 
capitalism and a myriad of increasingly authoritarian political tendencies. The information age 
is thus an era of infowars, infobombs, infodemics and massive surveillance projects such as 
Pegasus. Unsurprisingly, network activism was crucial to the rise of Trump and Bolsonaro as well 
as to an immense crisis in democratic legitimacy. But just like Turing was engaged in the 
transgression and subversion of communication technologies, today’s hacktivists (Snowden, Rui 
Pinto and others) show that an even an autodidact can have as much impact as an entire army: 
it only takes a single “node” to resist the logic of the networks.  

Keywords: Network society, Information and communication Technologies, Hacktivism, 
Fake news 
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Political participation, digital media and social change: communication from a young 
citizen’s perspective | Cássia Ayres 

 

This PhD thesis aims at analysing the participation dynamics of young Brazilians, who use the U-
Report platform, as an exploratory case study, with the purpose to reflect on the 
Communication for Development and Social Change (CfDSC), from the perspective of young 
citizens, in Brazil, and in similar contexts. As far as methodology is concerned, qualitative analysis 
was privileged, using face-to-face interviews with 13 young adults – seven male and six female 
– aged between 16 and 22, from São Paulo (11 individuals) and from Bahia (two individuals). 
Methodology was based on thematic and discourse analysis. What can be inferred from the 
results is the fact that for young people political participation includes three aspects: i) the 
exercise of their voice; ii) to be taken into account by the authorities; and iii) the act of becoming 
aware, of themselves and the others. The hybrid aspect of the ways they choose to participate 
converges to social mobilisations, advocacy and critical literacies. These are precisely the aspects 
that suggest paths of reflection on CfDSC from the perspective of young citizens, taking them as 
a point of departure and arrival, by considering the starting problem as part of the contributions 
of this work. 

Keywords: Young people, participation; digital media; communication for development 
and social change, Brazil 

“Stories that unveil silences”: Journalism of/ for/about human development and 
cinematographic audiovisual narratives | Vanessa Ribeiro-Rodrigues 
 

Human development journalism is a specialized model of in-depth journalistic communication 
that differs from daily hard news by emphasizing human rights and social justice issues. As a 
principle, it focuses on a bottom-up news proposition, emphasizing primary sources, i.e., the 
subjects of human development, giving them primacy in the construction of its narrative. 
Although, historically, its genesis is related to the suspicion of a model centered on the dominant 
vision of the global North, there is evidence that its contemporary practice is exercised by 
professionals from Brazil and Portugal, mainly using cinematographic audiovisual approaches, 
mobilized by the humanization of stories, narrativizing them, though with nuances adjusted to 
contemporaneity, challenging the praxis of traditional journalism and constituting themselves 
as public counter-spheres that do not escape a mobilization on behalf of those who, frequently, 
do not speak in a public discursive sphere (Fraser, 1992, 2003; Fenton, 2018), dominated by the 
hegemonic media. This is the case of the digital publication Divergent that uses careful 
audiovisual narratives, with cinematic aesthetics, emphasizing first-person testimonies. 

Keywords: journalism and human development; audiovisual narrative journalism, 
divergente, counter public spheres. 
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Network activism in the pandemic: Jornalistas Livres against the brazilian government 
| Lina Moscoso 
 

A new paradigm of journalism that uses social media as a production model is established as an 
activist and independent communication. It is through virtual platforms that alternative digital 
media - small-scale media and less constrained by commercial interests (Coyer et al., 2007), and 
have left-wing social justice goals (Fuchs 2010; Jeppesen et al., 2014) - they form collective 
networks and manage to mobilize for their causes. The research reflects on the case of 
Jornalistas Livres (JL) on Facebook against the management of the Covid pandemic by the 
president of Brazil Jair Bolsonaro and the consequent formation of activist networks that have 
been promoting “#ForaBolsonaro” acts and contributed to the establishment of a Parliamentary 
Commission Investigation to investigate allegations of corruption and other irregularities. The 
study maps the critical content of JL between March and April 2020, through ethnography (Hine, 
2000), conducting content analysis. 

Keywords: alternative media; activist journalism; mobilization; collective networks. 

 

Fires that occurred in Portugal in 2017. Analysis from the perspective of net-activism 
| Vladimir Ramalho 
 

In Portugal, the year 2017 was marked by tragic events related to forest fires. There was wide 
coverage in the tradicional media, but it was also possible to identify intense popular 
mobilization through social network, which made the network users, co-authors of the news 
and narrative about the events. This work analyzes the mobilization on the internet using social 
networks and seeks to identify the flows and characterization of emerging catalyst agents 
through the information disseminated on the theme of the 2017 fires. Individuals, collectives, 
associations made use of activism in digital networks so much for to seek support for the victims, 
as well as to criticize characteristics of the social, political and economic structure of the country 
and its relationship with the fires. 

Keywords: fires in Portugal - activism – digital social networks 
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Autora de livros, capítulos de livros e diversos artigos em revistas nacionais e internacionais, tem 
participado em várias conferências e tem integrado, igualmente, comissões científicas e 
organizações de eventos. 

[EN] Célia Taborda Silva holds a PhD in Contemporary History at the University of Porto, Faculty 
of Letters. She is Associate Professor at Lusófona University of Porto (ULP). Previously she was 
Professor Assistant at Catholic University of Porto. Currently she is a researcher at CICANT 
(Centre for Research in Applied Communication, Culture, and New Technologies) and researcher 
associate at CEAUP (Center of African Sudies) of the University of Porto.  Author of books, book 
chapters and several articles in national and international scientific journals, she participated in 
diverse international and national conferences and integrated diverse scientific committees and 
events organization. 

  



 
 

 

 

 

21 

Isabel Babo 
[PT] Isabel Babo é agregada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, realizou 
o DEA e o doutoramento em Sociologia na École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, 
sob a orientação de Louis Quéré. É investigadora do CICANT - Centro de Investigação em 
Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias. É diretora do curso de doutoramento em 
Comunicação e Ativismos. As suas áreas de especialização são a sociologia do acontecimento, a 
sociologia da comunicação e as teorias do espaço público, com livros, artigos científicos e 
comunicações sobre acontecimento e problema público, configuração mediática dos 
acontecimentos e memória coletiva, média, recepção e públicos, mobilizações públicas e 
ativismo em rede. 
 
[EN] Isabel Babo holds habilitation in Communication Sciences from the University of Minho, 
PhD and DEA in Sociology from the École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. She is 
Professor in the Lusófona University of Porto, director of the PhD course in Communication and 
Activisms, and she is a researcher at the CICANT - Center for Research in Applied 
Communication, Culture, and New Technologies. Her research focuses on sociology of the event, 
sociology of communication and theories of public space and social networking, in whose areas 
she has published books, studies and conferences on media configuration of events and public 
problems, events and collective memory, publics and reception, and network activism. 

João Marques Carrilho 
[PT] João Marques Carrilho -Artista, Investigador, Professor Universitário . As suas obras de arte 
foram apresentadas no Museo Guggenheim Bilbao, 55ª e 56ª Bienal de Veneza, 798 Art District 
(Pequim), ARoS Aarhus Kunstmuseum, Galerie Scheffel (Frankfurt), Logos Foundation (Ghent), 
Museo de Arte Contemporáneo (Santiago do Chile), Théâtre de la Ville (Paris), Arnold 
Schoenberg Hall (Haia), Yorkshire Sculpture Park (Reino Unido), Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisboa), Centro Cultural de Belém (Lisboa), Casa da Música (Porto) e Culturgest (Lisboa), entre 
outros locais. É doutorado em Ciência e Tecnologia das Artes pela Universidade Católica 
Portuguesa (Portugal), e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 
Actualmente lecciona na ULHT (Portugal) e é Co-PI do Projecto da FCT "Performance Expandida 
Tecnologicamente" (PTDC/ART-PER/31263/2017). Desde 2021, é membro do seminário de 
jovens cientistas da Academia das Ciências de Lisboa. 

[EN] João Marques Carrilho -Artist, Researcher, University Professor . His artworks were 
presented at the Museo Guggenheim Bilbao, 55th and 56th Venice Biennale, 798 Art District 
(Beijing), ARoS Aarhus Kunstmuseum, Galerie Scheffel (Frankfurt), Logos Foundation (Ghent), 
Museo de Arte Contemporáneo (Santiago do Chile), Théâtre de la Ville (Paris), Arnold 
Schoenberg Hall (The Hague), Yorkshire Sculpture Park (UK), Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisbon), Centro Cultural de Belém (Lisbon), Casa da Música (Porto) and Culturgest (Lisbon), 
among other venues.  He holds a PhD in Science and Technology of the Arts by Universidade 
Católica Portuguesa (Portugal), and a Post-doctorate by Universidade Nova de Lisboa (Portugal). 
He currently teaches at ULHT (Portugal) and is the Co-PI of the FCT Project "Technologically 
Expanded Performance" (PTDC/ART-PER/31263/2017). Since 2021, he is a member of the young 
scientist’s seminar of the Lisbon Academy of Sciences. 
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José Bragança de Miranda 
[PT] José Bragança de Miranda é doutorado em ciências da comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa (1990), com agregação em «teoria da cultura» (2000) na mesma Universidade. 
É professor associado do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de 
Lisboa, colaborando desde 1992 como professor catedrático convidado na Universidade 
Lusófona de Lisboa. Tem lecionado nas áreas da teoria da cultura e das artes contemporâneas, 
da teoria dos media e da cibercultura. É investigador do Instituto de Comunicação da Nova 
(ICNOVA). É autor de vários livros, a saber: Analítica da Atualidade, Teoria da Cultura, Corpo e 
Imagem, Política e Modernidade, entre outros. 
 
[EN] José Bragança de Miranda holds a PhD in communication sciences from Nova University of 
Lisbon (1990), with aggregation in "cultural theory" (2000) at the same University. He is an 
associate professor at the Department of Communication Sciences at Nova University of Lisbon 
and has been a visiting professor at the Lusófona University of Lisbon since 1992. He has lectured 
in the areas of theory of culture and contemporary arts, media theory and cyberculture. He is a 
researcher at the Institute of Communication at Nova (ICNOVA). He is the author of several 
books, namely: Analytics of Current Events, Theory of Culture, Body and Image, Politics and 
Modernity, among others. 
 

Lina Moscoso Teixeira 
[PT] Lina Moscoso Teixeira é doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade do 
Minho, com investigação sobre Activismo em Rede: crítica dos media alternativos à política do 
Brasil, Portugal e Espanha, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) - 
Referência de bolsas : SFRH / BD / 133885/2017. É licenciada em Comunicação Social pela 
Universidade de Fortaleza (Brasil) e Mestre em Comunicação - Cultura Contemporânea e Novas 
Tecnologias, pela Universidade Nova de Lisboa. 
 
[EN] Lina Moscoso Teixeira is a PhD student in Communication Sciences at the University of 
Minho, with research on Activismo em Rede: critique of alternative media to politics in Brazil, 
Portugal and Spain, funded by the Foundation for Science and Technology (FCT) - Grant 
Reference: SFRH / BD / 133885/2017. She has a degree in Social Communication from the 
University of Fortaleza (Brazil) and a Master in Communication - Contemporary Culture and New 
Technologies, from the New University of Lisbon. 
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Luís M. Loureiro 
[PT] Luís M. Loureiro é doutorado em Ciências da Comunicação e Professor Auxiliar do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, após quase uma década em que desempenhou 
funções de docência, investigação e gestão académica na Universidade Lusófona do Porto e no 
CICANT. Foi, durante quase três décadas, jornalista, tendo começado a sua carreira na rádio, 
desenvolvendo, depois, na RTP, uma carreira como grande repórter e jornalista de investigação. 

[EN] Luís M. Loureiro holds a Ph.D. in Communication Sciences and is an Assistant Professor at 
the Institute of Social Sciences of the University of Minho, after nearly a decade as a professor, 
researcher and academic coordinator at the Lusófona University of Porto and at CICANT. He was 
a journalist for nearly three decades, having started his career in radio, then developing a career 
at public television RTP as a great reporter and investigative journalist. 

Patrícia Sequeira Brás 
[PT] Patrícia Sequeira Brás concluiu a sua investigação de doutoramento "O gesto político nos 
filmes de Pedro Costa" em 2015, no Departamento de Estudos Ibéricos e Latino-Americanos da 
Birkbeck, Universidade de Londres. Ensinou na Queen Mary e Birkbeck na Universidade de 
Londres e na Universidade de Exeter antes de ocupar uma posição de investigação no Cicant, 
ULHT. O interesse mais amplo na relação entre política e cinema que motivou o seu trabalho de 
doutoramento continua a moldar os seus novos projetos de investigação. Os seus atuais 
interesses de investigação incluem testemunhos na primeira pessoa e reencenação no género 
cinematográfico documental, feminismo e estudos de género, temporalidade cinematográfica, 
e colonialidade visual.  
 
[EN] Patrícia Sequeira Brás concluded her doctoral research ‘The Political Gesture in Pedro 
Costa’s Films’ in 2015, at the Department of Iberian and Latin American Studies at Birkbeck, 
University of London. She taught at Queen Mary and Birkbeck at University of London and at 
University of Exeter before holding a research position at Cicant, ULHT. The broader interest in 
the relationship between politics and cinema that motivated her doctoral work continues to 
shape her new research projects. Her current research interests include first-person testimonies 
and re-enactment in documentary film genre, feminism and gender studies, film temporality, 
and visual coloniality.  
 

Rui Pereira 
[PT] Rui Pereira é doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho e 
professor associado da Universidade Lusófona do Porto. Leciona nos três ciclos em Ciências da 
Comunicação e no primeiro ciclo em Ciência Política e Estudos Eleitorais desta Universidade. É 
autor de produção artística, científica, académica e ensaística diversa, parte da qual traduzida 
para ou publicada em inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. 
 
[EN] Rui Pereira holds a PhD in Communication Sciences from the University of Minho and is an 
associate professor at the Universidade Lusófona do Porto. He teaches in the three cycles in 
Communication Sciences and in the first cycle in Political Science and Electoral Studies at this 
University. He is the author of a varied, scientific, academic, essay and artistic production, part 
of which is translated into or published in English, French, Spanish, Italian and German. 
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Sofia P. Caldeira 
[PT] Sofia P. Caldeira é Investigadora Auxiliar no CICANT, Universidade Lusófona. É doutorada 
em Ciências da Comunicação pela Universidade de Gent, Bélgica (2020), ao abrigo de uma bolsa 
da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O seu trabalho foca-se no estudo de redes 
sociais, práticas de auto-representação, políticas de representação de género, estéticas do 
quotidiano, e estudos de média feminista. A sua investigação encontra-se publicada em jornais 
tais como Social Media + Society, Feminist Media Studies, e Information Communication & 
Society. Presentemente serve também como Young Scholar Representative na secção Digital 
Culture and Communication da ECREA. 
 
[EN] Sofia P. Caldeira is an PhD Auxiliar Researcher at CICANT, Lusófona University. She holds a 
Communication Sciences PhD from Ghent University, Belgium (2020), funded by the Portuguese 
Foundation for Science and Technology (FCT). Her research focuses primarily on social media, 
self-representation practices, politics of gender representation, everyday aesthetics, and 
feminist media studies. Sofia’s research has been published in journals such as Social Media + 
Society, Feminist Media Studies, and Information Communication & Society. She currently 
serves as the Young Scholar Representative of ECREA’s Digital Culture and Communication 
section. 

Vanessa Ribeiro-Rodrigues 
[PT] Vanessa Ribeiro-Rodrigues é doutoranda em Estudos em Comunicação para o 
Desenvolvimento (ULP, Portugal/FCT) e Mestre em Informação e Jornalismo (ICS- Minho). 
Jornalista, realizadora em cinema documental, professora universitária, educadora em literacia 
dos media (Dici-Educa e Direção-Geral de Educação), consultora em comunicação de ONG’s e 
investigadora no CICANT – Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas 
Tecnologias. É autora do Manual de Jornalismo de Investigação (ACEP, 2020) e do livro Ala 
Feminina (2018), narrativas sobre mulheres na prisão (Portugal e Brasil). Foi co-argumentista no 
documentário sobre refugiados palestinianos, na Jordânia, e a grande reportagem TSF 
“Palestina, Diários de um lugar incerto” foi premiada pela UNESCO (Prémio de Jornalismo 
Integração e Direitos Humanos). Os seus interesses de investigação incluem jornalismo e 
desenvolvimento humano, direitos humanos, documentário social, estudos dos media e 
narrativas, literacia dos media e indústrias criativas. 

[EN] Vanessa Ribeiro-Rodrigues is a PhD candidate in Communication for Development Studies 
(ULP, Portugal/FCT) and hols a Master in Journalism and Information (ICS-Minho). Journalist, 
documentary film director, university professor, media literacy educator (Dici-Educa and 
Direção-Geral de Educação), consultant in NGO communication and researcher at CICANT - 
Research Center in Applied Communication, Culture and New Technologies. She is the author of 
the Manual of Investigative Journalism (ACEP, 2020) and the book Ala Feminina (2018), 
narratives about women in prison (Portugal and Brazil). She was co-writer on the documentary 
about Palestinian refugees in Jordan, and the TSF reportage "Palestine, Diaries of an uncertain 
place" was awarded by UNESCO (Integration and Human Rights Journalism Prize). Her research 
interests include journalism and human development, human rights, social documentary, media 
studies and narratives, media literacy and creative industries. 
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Vladimir Ramalho 
[PT] Graduado e pós-graduado em Administração e Psicologia, atua nestas áreas há mais de 20 
anos. Com experiência no desenvolvimento de equipes para implementação de sistemas 
integrados de gestão e programas de qualidade de vida. Nos últimos 7 anos trabalha com 
estratégias e práticas integrativas aplicadas ao desenvolvimento humano e de comunidades no 
Brasil e na África, em busca de mudanças transformadoras e sustentáveis. Desde 2019 está no 
percurso doutoral em Estudos em Comunicação para o Desenvolvimento pela Universidade 
Lusófona do Porto, onde iniciou seus estudos e pesquisa sobre uso das redes digitais como 
modalidade comunicativa aplicada a propostas de desenvolvimento socioambiental. 

[EN] Graduated and post-graduated in Administration and Psychology, he has been working in 
these areas for over 20 years. He has experience in team development for the implementation 
of integrated management systems and quality of life programs. For the last 7 years he has been 
working with integrative strategies and practices applied to human and community 
development in Brazil and Africa, in search of transformative and sustainable changes. Since 
2019 he is on the doctoral path in Communication Studies for Development at the Lusófona 
University of Porto, where he began his studies and research on the use of digital networks as a 
communicative modality applied to proposals for socio-environmental development. 

 

 


