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Conferência de abertura  por 

Ulrich Beck is Professor of Sociology at Ludwig Maximilian University of Munich 
(LMU), and since 2013 the Principal Investigator of the ERC project: 
“Methodological Cosmopolitanism – In the Laboratory of Climate Change”.  
 
His interests focus on 'risk society', 'institutionalized individualization', 'reflexive 
modernization', 'cosmopolitanism', 'cosmopolitization' and the 'emergence of 
cosmopolitan risk communities'. He was the director of the collaborative 
research centre (Sonderforschungsbereich 536) 'Reflexive Modernization' at the 
University of Munich (in cooperation with three other universities in the area), 
financed 1999-2009 by the German Research Foundation (DFG). 
 
His most recent research activities include a long-term empirical study of the 
sociological and political implications of 'reflexive modernization', which explores 
the complexities and uncertainties of the process of transformation from first to 
second modernity. Specifically he is working on a sociological framework to 
analyse the ambivalences and dynamics of 'cosmopolitan societies'. 
 
Professor Beck's books have been translated into more than 35 languages. He 
regularly publishes essays in the major national newspapers in Europe. 

http://www.ulrichbeck.net-build.net/ 



Sessões semi-plenárias  / mesas redondas 

Sociologia e sociedade: viagem 
por 40 anos de democracia 

Desafios da Sociologia em 
Portugal: ensino, ciência e 
profissão 

Diplomados, trajetórias e 
inserções profissionais 

Formas de pobreza em 
contexto de crise  

Qualificação e direito ao 
trabalho na era das 
“competências” 

Esfera pública, movimentos 
sociais e cidadanias 

Educação, cultura e 
desigualdades  

Sociologia e associativismo 
científico a partir do Sul: 
estratégias de articulação 
nacionais e internacionais 

A Ciência em diálogo 

Poder Local e intervenção 
social: experiências 
profissionais 

Modos de vida e valores 
Metamorfoses do Estado e 
Políticas Públicas 

Tecnologia, profissionais e 
utilizadores 

A Europa em questão: 
transições para a democracia 

Demografia num país desigual 

País de migrações ou 
mobilidade global? 

Dinâmicas do xadrez territorial 
Educação, consumo e 
alimentação  

...    … …. 



Na contagem decrescente para o VIII Congresso Português de Sociologia, 
planificam-se dias, definem-se oradores, organizam-se mesas e atribuem-se 
tempos. Há muito que a Comissão Organizadora, Conselho de Programa e 
Coordenadores das Áreas e Secções Temáticas trabalham sobre o Programa 
Científico que colocará a comunidade de sociólogos a discutir 40 anos de 
Democracia(s). 
 
Em Évora, cidade anfitriã, a Sociologia já está no ar! Professores, investigadores, 
estudantes mas também diversas entidades municipais, regionais e actores locais 
antecipam em detalhe o acolhimento aos congressistas.  
Na cidade Património Mundial da Humanidade afinam-se instrumentos, ensaiam-
se papéis, montam-se tripés e focam-se as lentes, organizam-se exposições, 
planificam-se visitas e percursos, apuram-se velhas receitas gastronómicas e 
inventam-se novas. 
 
Um Congresso é, afinal, um lugar de encontro. Científico mas também cultural. 
Évora é a cidade onde nos encontramos. 
 
Venha descobrir ou reencontrar a cidade-museu e a Universidade que faz do seu 
lema “Honesto estudo com longa experiência misturado”! 
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Imagens e retiradas de: 
http://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/conheca/evora-patrimonio-da-humanidade/ 

VIII Congresso Português de Sociologia 
 

 convida  a conhecer…. 
  

 

Conjunto urbano de excepção  

Évora Património da Humanidade 
 
 



VIII Congresso Português de Sociologia 
convida a desfrutar… 

  

 

O Hotel B&B propõe uma tarifa 
especial para os participantes do 
Congresso Português de Sociologia.  
PROMO CODE a colocar em 
www.hotelbb.pt: APS 

Escolhemos o Restaurante Jardim do Paço, para a 
realização do Jantar do Congresso, onde poderá 
apreciar a excelente gastronomia do Alentejo num 
espaço muito aprazível. 



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOCIOLOGIA 

http://www.aps.pt/viii_congresso/  - viiicongresso@aps.pt  -  351 217804738 


