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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 

 

 

 

A segurança das populações, num momento de aumento do impacto dos riscos globais, afigura-

se como uma das componentes cruciais na definição de políticas públicas adequadas na gestão e 

na governação do risco. Contudo, e atendendo ao enfoque específico da Sociologia e das 

Ciências Sociais, mais do que reproduzir ou seguir a linguagem burocrática ou convencional das 

entidades internacionais, como as Nações Unidas ou a União Europeia, há que analisar como os 

indivíduos, os grupo sociais e as comunidades percecionam as dinâmicas concretas relacionadas 

com a segurança quotidiana e as estratégias que ativam na redução e mitigação dos riscos. 

Tendo as Nações Unidas definido o Quadro para a Redução do Risco de Desastre 2015-2030, a 

partir da Declaração de Sendai de 2015, cabe aos cientistas sociais e aos sociólogos darem um 

contributo significativo para a avaliação crítica das ações a empreender, acentuando o papel das 

comunidades na redução dos riscos e as definições locais sobre os temas a abordar. 

A questão dos riscos e da segurança das populações cruza-se com as desigualdades sociais, dado 

que que na crescente produção e distribuição de "males", as desigualdades de recursos 

económicos ganharam uma importância acrescida, pois são as diferenças em recursos 

económicos que permitem aos que estão em vantagem minimizarem a sua exposição aos riscos. 

Essas diferenças impõem aos desfavorecidos a necessidade de se confrontarem com os riscos 

criados pela sociedade do risco. 

Um das perguntas centrais desta área temática é: como pode a segurança das populações atender 

e reforçar a igualdade entre os cidadãos e atenuar o feito das desigualdades políticas.? Qual o 

papel das políticas públicas nessa orientação? 

Os temas a abordar no IX Congresso Português de Sociologia serão os seguintes: 

- segurança das populações: velhos e novos paradigmas; 

- segurança das populações: o contributo da Sociologia 

- a questão dos riscos: definições concetuais; 

- os riscos e as metodologias quantitativas; 

- os riscos e as metodologias qualitativas; 

- vulnerabilidade social e desigualdades sociais; 

Área Temática Modernidade, Incerteza e Risco 
 

Coordenadores: 

José Manuel Mendes [ CES-UC ] 

Delta Sousa e Silva [ LNEC ] 

Manuel João Ribeiro [ CML - Proteção Civil ]  
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- violência e políticas públicas; 

- os riscos sociais e a segurança das populações; 

- as comunidades locais  e os riscos; 

- a educação e segurança das populações; 

- a educação e a redução dos riscos. 

- comunicação de risco e segurança das populações 

 

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/

