
	   	

Painel Internacional	
 Via Zoom 

INTEGRATION OF PORTUGUESE IMMIGRANTS AND DESCENDANTS (CANADA AND LUXEMBOURG)	
INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES PORTUGUESES E DESCENDENTES (CANADÁ E LUXEMBURGO)	

10 de Novembro de 2021 @ 2pm (14:00) EST  
Gratuito para Membros e Convidados da LSA - Não é necessário registo prévio     	

Clique	no	link	de	zoom	abaixo,	ou	corte	e	cole	no	browser,	ou	use	as	instruções	na	página	2		
https://yorku.zoom.us/j/91268346606?pwd=d1o0eFFDM3YrYUR0REYvSzJkQmdaQT09 	

 

Presidente do Painel: Robert A. Kenedy - Universidade de York	

Integração da Segunda Geração de Portugueses e a Sua Perceção do Multiculturalismo	
•  Esra Ari -	Ryerson Center for Immigration & Settlement & King's College, Western University  

A marginalização dos portugueses da segunda geração nas instituições de ensino e no mercado de trabalho 
demonstra a sua integração limitada. Neste contexto, este estudo examina o significado que os portugueses da 
segunda geração atribuem ao multiculturalismo canadiano. A apresentação argumenta que a sua interpretação do 
multiculturalismo oficial suaviza as contradições entre as promessas do multiculturalismo oficial e a sua posição 
marginalizada. (Apresentação em inglês) 

Interações Pós-coloniais no Luxemburgo: Solidariedades e Lutas Lusófonas 	
•  Bernardino Tavares - Universidade do Luxemburgo  
•  Aleida Vieira - Universidade do Luxemburgo  

Esta apresentação investiga como as ligações e histórias assimétricas do passado colonial afetam as interações 
sociais e laborais dos imigrantes lusófonos no Luxemburgo. Baseia-se em observações e entrevistas narrativas 
centradas nas suas solidariedades e lutas, para promover uma compreensão crítica das suas interações para além 
dos estados de língua portuguesa (lusófonos). (Apresentação em inglês)	

Esquivarem-se à Palavra "R": As Perceções de Jovens Luso-Canadianos Sobre o Racismo nas 
Suas Vidas 	
•  Fernando Nunes - Universidade Mount Saint Vincent 

Esta apresentação irá utilizar resultados de grupos focais e entrevistas com jovens luso-canadianos, para ilustrar 
como estes não conseguiram rotular como "racismo" as atitudes e práticas discriminatórias que sofrem. Discutirá 
também as implicações desta omissão para a investigação e política que afetam estes jovens. (em inglês)	

Mulheres Imigrantes Portuguesas que Trabalham como Mulheres de Limpeza, ou Trabalhadoras 
Domésticas, no Canadá: Relações de Trabalho para Além de Limites  	
•  Márcia dos Santos - Universidade Mount Saint Vincent  

Este estudo procura expandir a nossa compreensão das razões pelas quais algumas mulheres imigrantes portuguesas 
entram no trabalho doméstico, em vez de outros tipos de trabalho, no Canadá. Discutirá as razões que as levaram a 
ingressar neste tipo de trabalho e porque optam por permanecer nesta profissão, quando as razões anteriores podem 
já não existir. (Apresentação em inglês)	

Reconhecendo a Experiência Vivida Através da Tutoria e Mentoria de Estudantes Luso-
Canadianos e Latino-Canadianos: Promover o Sucesso Pedagógico e Pessoal Utilizando uma 
Abordagem Baseada na Comunidade  	
•  Robert Kenedy - Universidade de York  

Esta apresentação utiliza a teoria ecológica de Brofenbrenner e a noção de experiência vivida de Turner para analisar 
dados de grupos focais e entrevistas com 26 clientes de "On Your Mark." A análise dos dados sugere que a tutoria 
e a mentoria servem para construir uma comunidade, promovem o sucesso dos estudantes, e que estes beneficiaram 
significativamente com a tutoria, especialmente os estudantes que enfrentavam dificuldades escolares e que estavam 
em risco do abandono escolar. (Apresentação em inglês)	

Este painel faz parte da série do Simpósio Internacional 2021: Migração e Integração no Mundo Lusófono: 
Perspetivas Históricas, Atuais e Futuras, que está a ser organizado pela Associação de Estudos Lusófonos e pela 
Portuguese Studies Review. Como parte desta série, será realizado um painel por mês, de Agosto de 2021 a 
Fevereiro de 2022, com especialistas internacionais, sobre a história, estado actual ou futuro dos movimentos 
migratórios para, de, e dentro dos países lusófonos. Os temas abordarão realidades económicas, educativas, 
culturais, linguísticas, religiosas, coloniais, pós-coloniais, pré e pós-migratórias, tanto dentro das nações lusófonas, 
como em locais que estão a receber migrantes lusófonos.	

Convidados / Membros do público / Membros do LSA 	 GRATUITO  	

 	



Instruções detalhadas para a reunião do Zoom programado. 	
 	
Robert Kenedy está a convidá-lo para uma reunião Zoom agendada. 	
 	
Tópico: INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES E DESCENDENTES PORTUGUESES (CANADÁ E LUXEMBURGO) 	
 	
Hora: 10 de Novembro de 2021 02:00 PM, hora do Leste (EUA e Canadá)  	
Junte-se à reunião do Zoom	  	
https://yorku.zoom.us/j/91268346606?pwd=d1o0eFFDM3YrYUR0REYvSzJkQmdaQT09	
 	
ID da reunião: 912 6834 6606	  	
Código de acesso: 893973	  	
Um toque móvel	  	
+17789072071,,91268346606#,,,,*893973# Canada	
+14388097799,,91268346606#,,,,*893973# Canada	
 	
Marque pela sua localização         +1 778 907 2071 Canadá 	
        +1 438 809 7799 Canadá 	
        +1 587 328 1099 Canadá         +1 647 374 4685 Canadá 	
        +1 647 558 0588 Canadá 	
ID da reunião: 912 6834 6606 	
Código de acesso: 893973  
Encontre o seu número local: https://yorku.zoom.us/u/aeBIptNf2V 	
 	
Junte-se a nós por SIP	  	
91268346606@zoomcrc.com	
 	
Junte-se por H.323 	
162.255.37.11 (US West) 162.255.36.11 (US East) 	
115.114.131.7 (Índia Mumbai) 	
115.114.115.7 (Índia Hyderabad) 	
213.19.144.110 (Amsterdão Países Baixos) 213.244.140.110 (Alemanha) 	
103.122.166.55 (Austrália Sydney) 	
103.122.167.55 (Austrália Melbourne) 	
64.211.144.160 (Brasil) 69.174.57.160 (Canadá Toronto) 	
65.39.152.160 (Canadá Vancouver) 	
207.226.132.110 (Japão Tóquio) 	
149.137.24.110 (Japão Osaka) ID da reunião: 912 6834 6606 	
Código de acesso: 893973	 
 	


