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1413
Das colônias agrícolas nacionais ao agronegócio sucroenergético – uma análise da ocupação e da expansão agrícola
para a microrregião Ceres / Goiás - Brasil

Lara Cristine Gomes Ferreira

1417 Processos de interação dos imigrantes brasileiros com o espaço português 1992-2007 Rafael de Almeida Serra Dias
1475 Metropolização e segregação espacial na região metropolitana da baixada santista (SP) Brasil Clézio dos Santos
1555 Cuando el lugar importa: preferencias residenciales de los inmigrantes jubilados en España Vicente Rodriguez
1678 Acelerar e abrandar: recursos temporais no quotidiano de espaços suburbanos Daniel Paiva

1719
Cambio y continuidad en las migraciones intra-metropolitanas de los extranjeros en Barcelona y Madrid, 1988-2012: un
estudio comparativo

Fernando Gil-Alonso

1724 Estudio comparativo de la movilidad obligada en las áreas metropolitanas de Sevilla y Lisboa: ¿Paralelismos o contrastes? Ana López Díaz

1735 Movilidad cotidiana en la Zona Metropolitana del Valle de México José María Casado Izquierdo

1754
Percepção espacial em contexto emigratório. Multiterritorialidade(s) de alunos luso-descendentes na experiência
universitária.

Fátima Velez de Castro

1870 Trânsitos e conjugalidades transnacionais: estratégias de mobilidade e residência de casais euro-brasileiros Octávio Sacramento
1915 Percursos de empreeendedores portugueses em Nice e Mónaco Maria Ortelinda Barros
1947 Estratégias espaciais e de sobrevivência dos sem-abrigo na cidade do Porto Jorge Carneiro Leão
2074 A imigração de negócios e o desenvolvimento local num contexto de crise Pedro Quintela
2126 Migração Haitiana para o Brasil: em busca de um porto seguro Duval Fernandes
2170 Segregação espacial da população estrangeira e políticas locais no Grande Porto Maria José Boavida Miguel Caldeira

2173
A paisagem de cidades do Centro Sul do estado do Paraná (Brasil) a partir da presença de imigrantes ucranianos:
“migrantscape”

Karla Rosário Brumes 

2174
A configuração da paisagem urbana de Martim Moniz e Costa da Caparica a partir da presença de distintos grupos de
imigrantes

Karla Rosário Brumes

2186 A Nova Emigração no Portugal Contemporâneo: partidas sem regresso ou “livre” circulação de mão-de-obra? Bárbara Ferreira

2194 Imigração brasileira e o sentido de habitar Los Angeles Adelia Veronica Silva

Eixo Temático: Mobilidade populacional e cooperação
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1857
Espaço, iniquidade e transporte público: avaliação da acessibilidade urbana na cidade de Natal/Brasil por meio de
indicadores de sustentabilidade

Ione Rodrigues Morais

2200 Os desdobramentos da ocupação e colonização da região do oriente Paraguaio passados quatro décadas. Henrique Manoel Silva 


