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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 

 

 

 

Se a ciência e a tecnologia são por natureza universalistas, os contextos territoriais onde são 

produzidas não deixam de exercer a sua influência. Da escala do laboratório à das comunidades 

em que se inserem as instituições académicas, da escala das políticas de financiamento 

regionalizadas à das interações entre cientistas e stakeholders locais, os modos de fazer ciência 

radicam sempre numa circunstância espacial, que lhe proporciona oportunidades e 

constrangimentos. Desigualdades, assimetrias, fluxos e redes são dinâmicas que permeiam essa 

circunstância, promovendo mudanças e reconfigurações. 

Por outro lado, a ciência e tecnologia também constroem território, demarcam-no, 

problematizam-no. Estimulam o questionamento das fronteiras porosas entre local/nacional, 

nacional/europeu, nativo/imigrante, urbano/rural, real/virtual, cientista/leigo. 

A Secção Temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia, na sua área específica de investigação 

e intervenção, poderá contribuir para um debate diversificado e aprofundado destas temáticas 

através dos seus membros e de todos/as os/as interessados/as nas áreas do Conhecimento, 

Ciência e Tecnologia. 

Neste âmbito, convidam-se todos os membros da Secção Temática em Conhecimento, Ciência e 

Tecnologia, ou todos/as aqueles/as que produzem investigação nesta área que enviem uma 

proposta de abstract ao IX Congresso Português de Sociologia – Portugal, Território de 

Territórios, a realizar na Universidade do Algarve, entre 6 e 8 de julho de 2016. 

Solicita-se, nesse sentido, a devida atenção para a informação prestada pela APS e que se 

transcreve em seguida: 

- a submissão de propostas de comunicações na Secção Temática em Conhecimento, Ciência e 

Tecnologia será feita através da plataforma do Congresso; 

- além das propostas aceites para apresentação oral, existe ainda a modalidades de aceitação 

para "poster" 

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/. 

Secção Temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia 

 

Coordenadores: 

Ana Delicado [ ICS-UL ] 

Cristina Palma Conceição [ ISCTE-IUL ] 

Hélder Raposo [ ISTS-Lisboa ] 
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