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Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no  

IX Congresso Português de Sociologia 

PORTUGAL, TERRITÓRIO DE TERRITÓRIOS 

Universidade do Algarve, 6 a 8 de Julho de 2016 

 

 

O IX Congresso Português de Sociologia realiza-se na Universidade do Algarve 6 a 8 de julho 

de 2016 com o tema genérico PORTUGAL, TERRITÓRIO DE TERRITÓRIOS. À semelhança 

das edições anteriores, a Secção Ambiente e Sociedade assume a organização das sessões da 

respectiva área temática. 

A crise económica e o crescente impacto das alterações climáticas nos ecossistemas e no 

quotidiano dos cidadãos colocam-nos perante novos desafios. As duas dimensões apresentam-se 

como um campo de oportunidades, designadamente ao abrirem a investigação a novos 

domínios, assim como a novos produtos e tecnologias mais amigas do ambiente e, ao mesmo 

tempo, aprofundam velhas assimetrias, ao condicionarem o acesso a recursos a comunidades 

mais fragilizadas e ao dirigirem os investimentos para áreas de intervenção prioritárias em face 

da escassez dos meios financeiros e humanos disponíveis. A Sociologia do Ambiente tem aqui 

um papel fundamental, de análise dos problemas e descodificação de matérias mais técnicas, 

mas também de ligação entre o saber científico e os saberes locais. 

Não deveremos esquecer o agravamento dos problemas ambientais, por força do seu 

arrastamento ou do seu agravamento, exigem de todos nós novas respostas. Problemas como a 

finitude dos recursos naturais, a degradação dos ecossistemas, a necessidade de se alterarem 

hábitos de consumo e processos de produção, e de se inverter a degradação das condições de 

vida das populações, tornaram inevitável e fundamental o debate sobre as relações entre 

Ambiente e Sociedade. Tanto mais premente quando consideramos o agravamento dos 

problemas mencionados num contexto de explosão demográfica, escassez/abundância de 

alimentos e alterações climáticas.  

Os coordenadores da Secção Ambiente e Sociedade convidam todos os membros que a integram 

e demais especialistas que se debruçam na sua actividade profissional ou área de estudo sobre 

esta área temática a apresentarem uma comunicação ao IX Congresso da APS, partilhando 

saberes, cruzando experiências e abordagens, alargando-se assim o debate nos domínios 

propostos. 

As comunicações a apresentar poderão centrar-se num dos seguintes sub-temas:  

 

 

Secção Temática Ambiente e Sociedade 

 

Coordenadores: 

 

Elisabete Figueiredo [Dep. Ciências Sociais, Políticas e do Território – Universidade de Aveiro, elisa@ua.pt] 

João Lutas Craveiro  [ LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, jcraveiro@lnec.pt] 

José Gomes Ferreira [ICS – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, jose.ferreira@outlook.com] 
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 Alterações Climáticas e Energia 

 Ambiente e Territórios 

 Ambiente, Consumo e Saúde Pública 

 Ambiente, Emprego e Economia 

 Educação e Informação Ambiental  

 Media e Ambiente  

 Mobilização cívica e conflitos ambientais 

 Participação Pública, Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 Local 

 Políticas Públicas, Governação e Ambiente 

 Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável 

 Valores Sociais e Percepções do Ambiente e dos Riscos Ambientais 

 

 

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações 

sobre o IX Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em 

http://www.aps.pt/. 

http://www.aps.pt/

