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Sendo o Congresso Português de Sociologia um espaço privilegiado de 
divulgação cultural e científica, a Comissão Organizadora do IX 
Congresso tem muito gosto em acolher o lançamento/apresentação 
de Livros / Observatórios / Projectos. 



6 de Julho (quarta-feira) / 17h00 
Setor Agroalimentar em Portugal - Conjunturas e Abordagens Recentes 
Teresa de Noronha 
Apresentado por Rui Nunes (Faculdade de Economia da Universidade do Algarve) 
Edições Sílabo 
Sala de Conferências da Reitoria 
 

7 de Julho (quinta-feira)  / 17h00  
Olhares contrastantes sobre a democracia 
António Teixeira Fernandes 
Apresentado por José Madureira Pinto (Faculdade de Economia da Universidade do Porto) 
Instituto de Sociologia, UP e Editora Afrontamento 
Sala 3.19 

7 de Julho (quinta-feira)  / 18h00 – 19h00 
LusOpenEdition – Apresentação do Projecto 
Frédéric Vidal 
Sala 1.7 
 
Enredos Sexuais, Tradição e Mudança: As Mães, os Zecas e as Sedutoras de Além-Mar 
José Machado Pais 
Apresentado por Humberto Martins (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) e Maria do Mar Pereira (CIGS-University of Warwick) 
Imprensa de Ciências Sociais 
Sala 2.11 
 

 



 
 

7 de Julho (quinta-feira)  / 18h00 – 19h00 
Redes e colaborações científicas: os programas de parcerias internacionais em Portugal 
Maria Teresa Patrício e Cristina Palma Conceição; 
Apresentado por Tiago Santos Pereira (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra) 
Mundos Sociais 
Sala 2.17 
 
O futuro em aberto 
Maria Manuel Vieira (coord.) 
Apresentado por Ana Matias Diogo (Universidade dos Açores) 
Mundos Sociais 
Sala 2.18 
 
Remigração e Etnicidade: Trânsito Colonial entre a Africa de Leste e a Europa 
Nuno Dias 
Apresentado por Rita Cachado (CIES-IUL do ISCTE-IUL e Pedro Góis (CES da Universidade de Coimbra) 
Mundos Sociais 
Sala 2.19 
 
O que é Futebol? 
Salomé Marivoet, Marcelo Bittencourt, Victor Andrade de Melo, Marcel Diego Tonini 
Apresentado por Daniel Seabra (Universidade Fernando Pessoa) 
Escolar Editora 
Sala 2.20 
 
Incursões na Sociedade Educativa. Mundos Sociais 
Teresa Seabra e Pedro Abrantes (org.) 
Apresentado por João Teixeira Lopes (Faculdade de Letras da Universidade do Porto) 
Sala 2.21 

 



7 de Julho (quinta-feira)  / 18h00 – 19h00 
 
Observatório de Avaliação de Tecnologia CICS.NOVA 
António Brandão Moniz 
Sala 3.17 
 
Introdução à Sociologia da Saúde 
David Tavares 
Apresentado por Amélia Lopes (Universidade da Beira Interior) 
Almedina 
Sala 3.18 
 
 
Apresentação pública do Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas  
Olga Magano 
Apresentação por João Filipe Marques (Faculdade de Economia da Universidade do Algarve) 
Alto Comissariado para as Migrações 
Sala 3.20 
 

7 de Julho (quinta-feira)  / 19h15 
Sociologia e Sociedade. Homenagem a João Ferreira de Almeida 
Fernando Luís Machado, António Firmino da Costa e Ana Nunes de Almeida 
Apresentado por Ana Romão, Fernando Luís Machado, Ana Nunes de Almeida, Patrícia Ávila, José Madureira Pinto  
e João Ferreira de Almeida 
Mundos Sociais 
Sala de Conferências da Reitoria 

 



6 de Julho (quarta-feira) – 17h00 
Sala de Conferências da Reitoria 

O revisitar do passado recente do setor agroalimentar em Portugal evidencia um período 
controverso de transformação rápida da distribuição em Portugal que se contrapõe à 
estagnação da agricultura. Face a esta realidade, impõe-se uma reflexão sobre o caminho 
percorrido e as alternativas possíveis que poderiam ter potenciado o desenvolvimento do 
país. 
Este livro expõe alguns pontos fundamentais para a compreensão da mudança processada, 
analisando o consumo dos bens alimentares, as estruturas de produção, de transformação ou 
de distribuição. Analisa os fluxos físicos, monetários e de informação que integraram as 
estratégias das empresas do setor agroalimentar, bem como as políticas agrícolas e 
agroalimentares que lhes estiveram subjacentes. 
Ao longo do livro a autora aborda as mudanças estruturais mais significativas (Capítulo I), 
apresenta uma análise descritiva e o enquadramento do setor em Portugal (Capítulo II), a 
comercialização agrícola e a internacionalização da indústria agroalimentar (Capítulo III), as 
principais transformações na distribuição agroalimentar (Capítulo IV), as estratégias 
alimentares, o papel das PME e a inovação territorial (Capítulo V) e, por fim, a paisagem 
agroalimentar a nível regional e as suas dinâmicas de emprego e exportação (Capítulo VI). 
Este livro é de leitura particularmente recomendada para os políticos, quadros do setor 
público, agentes económicos, quadros associativos, professores, investigadores e estudantes 
que operam, estudam, ou por qualquer outro motivo, se interessam pelas questões 
alimentares, pela agricultura e pelo país rural. 

Apresentação de Rui Nunes (Faculdade de 
Economia da Universidade do Algarve) 

Teresa de Noronha é doutorada em Economia e professora catedrática na Faculdade de Economia da 
Universidade do Algarve. Nesta universidade, é diretora do Programa de Doutoramento em Gestão da 
Inovação e do Território e foi presidente da comissão executiva Centro de Investigação sobre o Espaço 
e as Organizações entre 2007 e 2015. Nas últimas três décadas a sua investigação incidiu sobre áreas 
tais como as alterações do setor agroalimentar a nível internacional e, em particular, em Portugal, os 
comportamentos empresariais face à inovação e as estratégias de desenvolvimento dos territórios 
rurais e das pequenas e médias cidades. Com uma forte componente de internacionalização no seu 
curriculum, foi professora convidada na Universidade de Paris I – Sorbonne, França, Oryol State 
University, Rússia, Ghent University, Bélgica, University of Bologna, Itália e University of Toronto, 
Canadá.Entre as suas múltiplas atividades de investigação, incluem-se a coordenação de vários 
projetos com financiamentos nacionais e europeus, a edição de uma dezena de livros internacionais, 
bem assim comoa publicação de quase duas centenas de trabalhos, a maior parte dos quais em 
revistas científicas de reconhecido mérito internacional. Entre as suas obras, destaca-se a série de três 
livros (2006), (2009, 2016) e (2013).New European Rurality: Strategies for small firms Traditional Food 
Production and Rural Sustainable Development: a European challeng (2009, 2016) e Towns in a Rural 
world (2013). 



A presente análise desenvolve-se a partir da observação 
direta da realidade existente nas chamadas sociedades 
democráticas e procura discernir os olhares desencontrados 
sobre a democracia, na medida em que se posicionam de 
forma contrastante. Um duplo enfoque é usado, envolvendo 
uma perspetiva epistemológica em simultâneo com uma 
análise substantiva. O enfoque epistemológico tem como 
objetivo tornar presente a posição da análise da prática 
democrática. 

António Teixeira Fernandes, nascido em 1939, é Doutor em 
Sociologia pela Universidade Gregoriana. É Professor 
Catedrático Jubilado da Universidade do Porto e investigador 
do Instituto de Sociologia da mesma Universidade. Autor de 
uma obra muito vasta, que percorre vários domínios da 
sociologia, é uma figura incontornável na história desta 
ciência em Portugal. 

7 de Julho (quinta-feira) – 17h00 
Sala 3,19 

Apresentação de José Madureira Pinto (Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto) 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 1,7 

O projeto LusOpenEdition disponibiliza à comunidade científica lusófona quatro 
plataformas de publicação e de informação em ciências sociais e humanas, de 
âmbito internacional: 
 
OpenEdition Books – Coleções de livros 
Revues.org – Revistas 
Calenda – O calendário de eventos em letras e ciências sociais e humanas 
Hypotheses.org – Cadernos de investigação 
 

 
Estas quatro plataformas complementares constituem um dispositivo de edição 
eletrónica completo ao serviço da informação científica. O LusOpenEdition cria 
um espaço dedicado à valorização da investigação em lingua portuguesa. O portal 
tem por missão promover a edição eletrónica científica em acesso livre, 
respeitando o equilíbrio económico das publicações. O LusOpenEdition garante a 
autonomia editorial dos projetos e proporciona-lhes perspetivas de inovação 
adequadas ao formato digital. 

Apresentação de Frédéric Vidal 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 2,11 Eis um livro onde a imaginação sociológica, a sensibilidade antropológica e  

os enquadramentos históricos se combinam harmoniosamente numa 
pesquisa aliciante. Viajando por Trás-os-Montes (Portugal), atrás do 
autoproclamado movimento das Mães de Bragança, o autor instiga-nos a  
que o acompanhemos em suas expedições etnográficas, sentindo o prazer 
do fazer da pesquisa, numa aventura cheia de enigmas e descobertas.  
As mães acusam as sedutoras de além-mar (trabalhadoras de sexo 
brasileiras) de aliciarem os seus homens com  falinhas meigas e um 
misterioso chá cujos poderes de amarração só podem ser desfeitos com 
rezas, defumações e contrafeitiços. Os homens, por seu lado, 
supostamente vítimas das macumbas, dizem visitar as casas de má fama 
apenas para  beber uns copos, lavar a vista e desenferrujar os zecas.  
Nas acolhedoras terras transmontanas, deambulamos por casas de 
alterne e cafés de subir e, para melhor compreendermos o embate da 
tradição com a modernidade, assistimos a ritos ancestrais, tesouros de 
uma reinventada  cultura popular, mais recentemente permeável à 
música pimba (Queres ou não queres, Maria?). Os imaginários sociais em 
torno das sedutoras de além-mar, bem como os estereótipos em relação à 
brasileira e ao português otário, levam-nos a esgravatar  as raízes 
históricas destas representações, na peugada dos dilemas de 
masculinidade do macho lusitano.  
Num livro cuja leveza de leitura não colide com a densidade dos 
conceitos, o rigor metodológico e o debate teórico, um simples  estudo de 
caso  desafia-nos a refletir em distintas temporalidades históricas que se 
entrecruzam nos processos de mudança social e onde vamos encontrar 
ressonâncias e reapropriações imaginárias de uma história partilhada 
entre dois povos (Portugal e Brasil), dos tempos da colonização até hoje. 

Apresentação de Humberto Martins (Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro) e Maria do Mar Pereira (CIGS-University of 
Warwick) 



A ciência e a tecnologia afirmam-se, cada vez mais, como elementos 
chave nos processos de desenvolvimento social e económico das 
sociedades contemporâneas.  
Neste âmbito, as colaborações científicas e académicas têm vindo a 
ganhar alcance e expressão a nível nacional, europeu e internacional. 
Assumiram crescente relevância nas políticas públicas e tornaram-se um 
objeto de estudo privilegiado quando se trata de compreender as atuais 
dinâmicas da produção e difusão do conhecimento científico e 
tecnológico.  
Este livro examina as redes e as colaborações entre universidades 
portuguesas e três universidades norte americanas — Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Carnegie Mellon University e University of 
Texas, Austin — ao abrigo do Programa de Parcerias Internacionais 
implementado pelo governo português desde 2006. Observa tanto o 
plano das práticas e representações individuais como o das políticas e 
estratégias institucionais. Contribui assim para o estudo da produção de 
conhecimento em regime de parceria, analisando ainda as dinâmicas de 
transmissão desse conhecimento em contextos de formação avançada e 
de transferência para o setor económico. Explora o estabelecimento de 
colaborações formais e informais, atendendo a questões como a 
mobilidade e a internacionalização, a confiança e a liderança, a 
organização do trabalho, os contextos e as trajetórias dos protagonistas 
destes processos. 
A pesquisa assentou em métodos quantitativos (inquéritos por 
questionário, análise de redes sociais, bibliometria), bem como numa 
abordagem qualitativa apoiada no recurso à técnica da entrevista 
semiestruturada. 

7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 2,17 

Apresentação de Tiago Santos Pereira (Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra)   



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 2,18 

O livro que agora se apresenta divulga os resultados de 
um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. 
Partindo da constatação de uma significativa proporção de 
“indecisos” entre os alunos do ensino secundário quanto à 
opção a seguir no futuro, este estudo pretende examinar 
processos e protagonistas (poder político, media, famílias, 
professores, orientadores escolares e os próprios alunos) 
que envolvem um conjunto de escolhas escolares e 
vocacionais que o sistema de ensino obriga os alunos a 
fazer, em certos momentos do seu percurso académico.  
Para muitos jovens-adolescentes, as escolhas vocacionais 
constituem um verdadeiro desafio biográfico com 
inequívocas consequências escolares e institucionais, com 
o qual têm de lidar. Manter o futuro em aberto, suspender 
o tempo das escolhas definitivas, pode constituir o 
desígnio para alguns. 

A autora 
Maria Manuel Vieira, doutorada em Sociologia, é 
investigadora no Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. 

Apresentação de Ana Matias Diogo (CICS.Uac  / 
CICS.NOVA.UAc) 



A condição de indiano/hindu/gujarati/south Asian/etc. é um 
meio de negociar condições de vida a nível global; é uma 
aceitação de subalternidade relativa (o assumir de uma 
posição intermédia em contextos imperiais, coloniais e pós-
coloniais).  Ela traz consigo o peso do 'estranhamento' mas, 
ao mesmo tempo, é o que assegura uma margem de 
negociação da opressão imperial. A condição de estrangeiro 
permanente é recidiva com esta gente, porque é o outro 
lado da moeda da fuga a formas ainda piores de exploração 
imperial. 
Em suma, o que eles são vai mudando, os lugares onde eles 
estão vão mudando, o que eles fazem vai mudando, mas de 
geração em geração fica uma continuidade e uma forma de 
negociar a opressão imperial. O livro que o leitor tem entre 
mãos é ainda fascinante pela estrutura analítica 
interdisciplinar que convoca: o enredo é de economia 
política, a metodologia é essencialmente sociológica, mas o 
desenlace revela-se, afinal, antropológico." 

7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 2,19 

Apresentação de Rita Cachado (CIES-IUL do ISCTE-IUL) e Pedro 
Góis (CES da Universidade de Coimbra) 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 2,20 

Ir a um jogo de futebol é como ir a uma missa pagã: 
rezamos fervorosamente, imploramos aos deuses (as 
modernas estrelas do futebol), partilhamos a empatia da 
presença através de múltiplas maneiras (as claques são o 
exemplo mais flagrante), esperamos que o sacerdote (o 
árbitro) seja convincente. E regularmente voltamos ao 
templo para revigorar a nossa fé e aí deixar as nossas 
preces generosas para que vença o nosso clube, o nosso 
deus colectivo. Tristezas, fragilidades e medos ficam 
atenuados se as nossas equipas ganham. Se não ganham, 
sabemos que ganharão um dia. Uma fé inabalável, que a 
magia, boa ou má, dos treinadores (os grandes 
curandeiros do ritual), alimenta em permanência. Mas 
não só: existem outras veredas temáticas e analíticas a 
explorar, como revelam os textos de Salomé Marivoet 
(Portugal), Marcelo Bittencourt, Victor Andrade de Melo 
e Marcel Tonini (os três do Brasil), todos de uma imensa 
riqueza. 

Apresentação de Daniel Seabra (Universidade 
Fernando Pessoa) 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 2,21 Esta obra corresponde à adaptação de algumas dissertações e 

trabalhos de projeto desenvolvidos entre 2010 e 2013, no âmbito 
do curso de mestrado em Educação e Sociedade, oferecido pelo 
Departamento de Sociologia da Escola de Sociologia e Políticas 
Públicas do ISCTE-IUL, desde o ano 2001 e atualmente na 11.ª 
edição. No seu conjunto, o livro atravessa diversas instituições, 
diferentes contextos educativos, os mais diversificados processos de 
aprendizagem, múltiplos protagonistas, e contempla duas 
realidades nacionais: além da portuguesa, podemos viajar até à 
Guiné-Bissau, pela mão de dois estudantes que aí nasceram e 
trabalham. Através da incursão em territórios de investigação, 
alguns deles ainda pouco conhecidos e analisados, mas com grande 
expressão e relevância nos dias de hoje, estes projetos permitem ao 
leitor aprofundar a sua reflexão sobre as profundas e variadas 
imbricações entre as sociedades em que vivemos e os seus 
processos educativos, incluindo aqui as suas variantes formais, não 
formais e informais. É, sobretudo, nas relações entre elas e na sua 
capacidade transformadora que vai emergindo uma nova 
configuração social que aqui designamos de "sociedade educativa". 

Teresa Seabra é docente do Departamento de Sociologia do ISCTE-
IUL e investigadora do Centro de Investigação e Estudos de 
Sociologia (CIES-IUL). Dirige o curso de Mestrado em Educação e 
Sociedade. 

Pedro Abrantes é professor da Universidade Aberta, membro do 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) e docente 
convidado do Mestrado em Educação e Sociedade do ISCTE-IUL. 

Os autores 

Apresentação de João Teixeira Lopes (Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto) 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 3,17 

O Observatório de Avaliação de Tecnologia (OAT) é uma unidade de investigação aplicada que agrega as actividades de Avaliação de 
Tecnologia do centro de investigação CICS.NOVA. O OAT é a única unidade de investigação dedicada à Avaliação Tecnológica em Portugal. A 
nossa investigação aborda vários campos disciplinares, tais como sociologia, engenharia, gestão e estudos de ciência e tecnologia. A unidade 
desenvolve projectos de investigação sobre diferentes tópicos de Avaliação de Tecnologia, como saúde, transporte, e vários indicadores de 
tecnologias emergentes. 
O Observatório inclui membros do Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia da FCT-UNL, e vários investigadores a trabalhar em 
Avaliação de Tecnologia de todo o país. Estes grupos concentram as suas actividades nos domínios da sociologia industrial, sistemas de 
gestão, análise prospectiva em inovação, economia e estudos organizacionais, entre outros. 
O Observatório edita a revista científica internacional bilingue Enterprise and Work Innovation Studies, publica a série bilingue IET Working 
Papers Series, e organiza conferências internacionais regulares relacionadas com a Avaliação de Tecnologia. Esta unidade mantém também 
informações actualizadas no Economics and Social Sciences Repository RePEc, Directory of Open Access Journals DOAJ, EBSCO e BASE - 
Bielefeld Academic Search Engine. O Observatório tem um Conselho Científico Internacional, e está fisicamente localizado na FCT/UNL. Um 
dos objectivos principais do OAT é promover actividades nacionais e internacionais de cooperação, com o objectivo de estabelecer e 
aprofundar as várias redes de investigação a nível europeu a que pertence, e envolver colegas da América do Sul e Norte. 

Apresentação de António Brandão Moniz 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 3,18 

Neste livro apresentam-se os temas, as teorias, os 
conceitos, os autores e a investigação que tem sido 
realizada no âmbito da sociologia da saúde em Portugal 
e à escala internacional. 

A «Introdução à Sociologia da Saúde» aborda um 
conjunto diversificado de problemáticas, organizadas em 
quatro capítulos: 1. A perspetiva sociológica e a 
construção social da saúde e da doença; 2. Saúde e 
desigualdades sociais; 3. Organizações e profissões de 
saúde; 4. Políticas de saúde. 

Trata-se de uma publicação dirigida a um universo 
abrangente de leitores - sociólogos, estudantes e 
docentes em cursos de saúde ou de ciências sociais; 
profissionais de saúde ou outros profissionais envolvidos 
direta e indiretamente neste setor, investigadores na 
área da saúde; decisores e público em geral com 
interesse e curiosidade pelos temas focados ou que 
pretenda aumentar o seu conhecimento acerca da 
dimensão social da saúde. 

Apresentação de Amélia Lopes (Universidade da Beira Interior) 



7 de Julho (quinta-feira) – 18h00 
Sala 3,20 

O Estudo Nacional sobre as Comunidades 
Ciganas foi desenvolvido pelo CEMRI-UAb 
(Centro de Estudos das Migrações e das 
Relações Interculturais, da Universidade 
Aberta) e pelo CIES-IUL (Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia, do 
Instituto Universitário de Lisboa) e financiado 
pelo Alto Comissariado para as Migrações.  

O principal objetivo do estudo foi analisar a 
situação dos ciganos portugueses através da 
delimitação de um conjunto de dimensões e 
indicadores que permitissem fazer uma 
cartografia dos perfis e da sua distribuição no 
território nacional atendendo às suas 
características sociodemográficas, padrões de 
inserção territorial e condições de vida, Neste 
contexto de análise, pretendeu-se perceber 
numa perspetiva diacrónica e sincrónica a 
composição e dinâmica da população cigana 
em território nacional, o que implicou cruzar 
metodologias de caráter extensivo com 
metodologias intensivas.   

O trabalho de investigação decorreu entre 
janeiro e agosto de 2014 em Portugal 
Continental e mobilizou diversos 
instrumentos metodológicos: entrevistas em 
profundidade a mediadores ciganos, 
responsáveis e técnicos de projetos, 
programas, ONG’s e serviços públicos, análise 
bibliográfica, análise documental, inquérito 
via e-mail às autarquias, inquérito online 
Lime Survey aos peritos, inquérito por 
questionário aplicado presencialmente a 
1599 pessoas ciganas, análise SWOT e 
método de Delphi para validação dos perfis. 

João Filipe Marques é Professor Auxiliar na 
Faculdade de Economia da Universidade do 
Algarve, investigador integrado no Centro de 
Investigação sobre o Espaço e as Organizações 
e Director do Mestrado em Sociologia. Para 
além de lecionar na área das Teorias 
Sociológicas, tem investigado, publicado e 
ensinado nas áreas da Sociologia do Racismo, 
das Relações Inter-étnicas e da Etnicidade. 
Para além destas áreas, entre os seus 
interesses científicos inclui-se também a 
Sociologia do Lazer e do Turismo.  

Os autores 

Pedro Candeias é sociólogo e estudante de 
doutoramento no ICS, Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, e membro 
colaborador do SOCIUS, Centro de 
Investigação em Sociologia Económica e das 
Organizações, Lisboa, Portugal.  

Olga Magano é socióloga, Professora Auxiliar na 
Universidade Aberta, Departamento de Ciências 
Sociais e de Gestão e é investigadora  do CIES-
IUL (Centro de Investigação e Estudos de 
Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa) e 
investigadora colaboradora do CEMRI/ UAb  
(Centro de Estudos sobre Migrações e das 
Relações Interculturais da Universidade aberta). 

Maria Manuela Mendes é socióloga, 
investigadora do  Instituto Universitário de 
Lisboa, Centro de Investigação e Estudos de 
Sociologia [CIES-IUL], Portugal, e Professora 
Auxiliar na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade de Lisboa.  

Apresentação de: 

Com base nos resultados obtidos pelos vários instrumentos 
de recolha de informação foi possível fazer uma análise 
SWOT, sendo percetíveis os pontos fortes, os pontos fracos, 
as potencialidades e as ameaças em matéria de políticas 
sociais adotadas pelas autoridades portuguesas nos últimos 
anos a respeito integração dos ciganos, bem como sobre as 
práticas e efeitos dos projetos e programas de intervenção 
de carácter local, nacional e comunitário com maior 
incidência entre os ciganos portugueses. 



"Este livro nasce da vontade dos seus organizadores de homenagear 
um colega com quem partilham um percurso de mais de três 
décadas na Sociologia, seja como membros de equipas docentes e 
de equipas de projetos de investigação, seja na autoria conjunta de 
publicações, seja em dinâmicas de associativismo científico e 
profissional, seja ainda na qualidade de orientandos de 
doutoramento. Além de tudo isto, e por isso mesmo, é um colega a 
quem nos unem laços pessoais de amizade. 
Um cientista social de referência, como João Ferreira de Almeida, é 
homenageado de muitas maneiras. É-o pelos que, na vida 
profissional própria, se inspiram no seu exemplo; pelos que 
estudam o que escreveu; pelos que utilizam o seu trabalho 
científico na investigação que desenvolvem; pelos que o citam nas 
suas publicações; e pelos que continuam presentemente a trabalhar 
com ele em diferentes atividades, já que falamos de alguém que 
continua ativo, a vários níveis, no campo académico e científico. 
Os 37 autores que participam neste volume pertencem a 
instituições universitárias de todo o país. Além do Instituto 
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa, as duas casas profissionais de João 
Ferreira de Almeida, há colegas do Instituto de Sociologia e da 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto, da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, do 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, da 
Universidade do Minho, da Universidade dos Açores, do Instituto 
Superior de Agronomia, do Instituto Superior de Economia e Gestão 
e da Universidade Atlântica." 

Apresentação de Ana Romão, Fernando Luís Machado, Ana Nunes 
de Almeida, Patrícia Ávila, José Madureira Pinto e  João Ferreira 
de Almeida. 

7 de Julho (quinta-feira) – 19h15 
Sala de Conferências da Reitoria 


