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Ministra da Justiça 
participa na Intersectional 
Conference 2020
111  A ministra da 

Justiça, Francisca Van Du-
nem participa hoje na I 
Intersectional Conferen-
ce 2020, que se realiza até 
à próxima sexta-feira, na 
Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra 
(FLUC).

A sessão de abertura da 
iniciativa está marcada 
para as 10H00, no Teatro 
Paulo Quintela, Piso 3, 
FLUC), com intervenções 
dos representantes das 
instituições organizado-
ras: direção da faculdade, 
coordenação do CEIS20, 
António Sousa Ribeiro 
(diretor do CES) e Érica 
Faleiro Rodrigues (IHC).

De seguida (10H30), 
tem lugar a Sessão Ple-
nária “Portugal, Justiça e 
Minorias”, onde partici-
pa Francisca Van Dunem, 
com moderação de Maria 
Paula Meneses (Univer-
sidade de Coimbra/CES, 
Portugal).

A Intersectional Con-
ference 2020 tem como 
tema “Encarceramento 
e Sociedade” e, durante 
os dias de trabalho, serão 
debatidos tópicos como 
espaços sociais e vigilân-
cia; democracia e poder; 
segregação; gestão pri-

sional; direitos huma-
nos; território; violência; 
branquitude; biopoder; 
heranças da escravidão; 
abolicionismo penal; fe-
minismos; representações 
artísticas e culturais; capi-
talismo e escravidão; tráfi -
co de pessoas; e escravidão 

nos tempos modernos.
Segundo os organiza-

dores, “esta conferência 
pretende, através de uma 
abordagem interdiscipli-
nar, aprofundar o tema 
mais amplo deste encon-
tro, inscrevendo-o nos 
espaços marcados pelo 

colonialismo europeu e 
seus legados. Pretende 
reunir contributos de di-
versas áreas, como Histó-
ria, Sociologia, Religiões, 
Artes e Humanidades, 
valorizando abordagens 
interseccionais que cru-
zem questões de gênero, 
de classe social, de raça, de 
nacionalidade e de etnia”.

Organizada pelo CEIS20-
Centro de Estudos Inter-
disciplinares do Século 
XX (UC), CES-Centro de 
Estudos Sociais (UC), 
IHC-Instituto de História 
Contemporânea (NOVA-
Lisboa) e FLUC, a Intersec-
tional Conference 2020 
tem como membros da 
comissão organizadora 
Michelle Sales (CEIS20), 
Júlia Garraio (CES), Ca-
terina Cucinotta (IHC), 
Diana Andringa (CES), 
Érica Faleiro Rodrigues 
(IHC) e Sérgio Dias Branco 
(CEIS20).
| José Armando Torres
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Francisca Van Dunem participa na Sessão Plenária “Portugal, Justiça e Minorias”

Encarceramento 
e sociedade 
é o tema 
em debate

Encarceramento 
e sociedade 
é o tema 

i 6 Sessão de abertura conta com 
intervenções dos representantes das 
instituições organizadoras: direção 
da FLUC, coordenação do CEIS20, 
António Sousa Ribeiro (diretor do CES) 
e Érica Faleiro Rodrigues (IHC)

6 Para além da ministra, o 
evento tem ainda como oradoras 
Ruth Wilson Gilmore (Universidade 
da Cidade de Nova Iorque) e Shahd 
Wadi (investigadora palestiniana)

6 Comissão organizadora: 
Michelle Sales (CEIS20), Júlia Garraio 
(CES), Caterina Cucinotta (IHC), Diana 
Andringa (CES), Érica Faleiro Rodrigues 
(IHC) e Sérgio Dias Branco (CEIS20 )
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