
Sendo o Congresso Português de Sociologia um 
espaço privilegiado de divulgação cultural e 
científica, a Comissão Organizadora do VIII 
Congresso tem muito gosto em acolher o 
lançamento de livros. A par de um local apropriado 
para este tipo de sessões procurou-se ainda 
conciliar os horários para os lançamentos que nos 
foram solicitados. 



Os lançamentos dos livros ocorrerão nas salas da Biblioteca Geral da 
Universidade de Évora 

Sala de leitura 

Fresco da Biblioteca 



Dia 14 de abril (segunda-feira) – 16h00 

Sociologia dos Territórios 
Renato Miguel do Carmo 
Virgílio Borges Pereira (apresenta) 
Editora Mundos Sociais 
 

Dia 14 de abril (segunda-feira) – 18h00 

Os Burgueses 
João Teixeira Lopes, Francisco Louçã e Jorge Costa 
Manuel Carlos Silva (apresenta) 
Bertrand Editora 

 
Dia 14 de abril (segunda-feira) – 18h00 

Saúde, Participação e Cidadania. Experiências do Sul da Europa 
Mauro Serapioni e Ana Raquel Matos (orgs.) 
Almedina - CES 

 
Dia 15 de abril (terça-feira) – 11h00 

A Instável Leveza do Rock 
Paula Guerra 
Paula Abreu e João Queirós (apresentam) 
Edições Afrontamento 
 

Dia 15 de abril (terça-feira) – 11h00 

Observatório das Desigualdades 
Apresentação do novo site 
Ana Rita Matias (apresenta) 
 
 
 

 



 
Dia 15 de abril (terça-feira) – 16h00 

Um Retrato das Instituições Sociais na Sociedade Contemporânea 
Maria Manuel Serrano (Org.) 
Eduardo Esperança (apresenta) 
Universidade de Évora, ECS 

 
Dia 15 de abril (terça-feira) – 18h00 

Redes de Ensino Superior. Contributos perante os Desafios do Desenvolvimento 
Conceição Rego, António Caleiro, Carlos Vieira, Isabel Vieira & Maria da Saudade Baltazar (coord.) 
José Bravo Nico (apresenta) 
Évora: Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia 

 
Dia 16 de abril (quarta-feira) – 11h00 

Desigualdades no Sistema Educativo. Percursos, Transições e Contextos 
Pedro Abrantes, João Teixeira Lopes, Fernando Diogo, Pedro Silva, Ana Diogo, Suzana Nunes 
Caldeira, Margarida Damião Serpa 
António Firmino da Costa (apresenta) 

 
 
Dia 16 de abril (quarta-feira) – 16h00 

Percursos de Estudantes no Ensino Superior 
António Firmino da Costa, João Teixeira Lopes e Ana Caetano 
Pedro Abrantes (apresenta) 
Editora Mundos Sociais 
 

Dia 16 de abril (quarta-feira) – 18h00 

Espaço. Perspetivas Multidisciplinares sobre a Construção dos Territórios 
Maria Manuel Serrano e Paulo Neto (coord.) 
Maria de Fátima Nunes (apresenta) 
Edições Sílabo                                                                                                                                                        



Dia 14 de abril (segunda-feira) – 16h00 

Este livro resulta de uma antologia de textos 
publicados desde 2006, sobre temáticas 
relacionadas com a análise sociológica da 
composição e das dinâmicas territoriais e que 
agora são republicados num único volume, 
organizado em três partes. 



Dia 14 de abril (segunda-feira) – 18h00 



Dia 16 de abril (quarta-feira) – 11h00 

As boas práticas de governação têm vindo a 
apelar ao reforço da mútua interdependência 
entre os atores que integram dispositivos 
participativos, visando uma resolução 
competente dos problemas públicos e a melhoria 
da qualidade das decisões. Neste domínio, 
sobretudo ao longo das últimas décadas, tem-se 
vindo a assistir à multiplicação de iniciativas de 
participação cidadã, nas quais se incluem as que 
emergem da sociedade civil e que reportam a 
dispositivos na área da saúde. 

Este livro surge do reconhecimento de que a 
literatura existente sobre essas práticas não tem 
privilegiado da mesma maneira as diferentes 
regiões europeias e, por isso, reúne e discute 
algumas das experiências de participação cidadã 
que têm vindo a ser implementadas nos sistemas 
de saúde de quatro países da Europa do Sul, 
designadamente em Itália, Espanha, Portugal e 
Grécia. 

Esta obra propõe-se, assim, aprofundar o 
conhecimento sobre a relação entre sistemas de 
saúde e sociedade civil em países sul-europeus a 
partir da discussão concreta das potencialidades 
e dos limites das experiências que aqui se 
apresentam. 



Dia 15 de abril (terça-feira) – 11h00 



Dia 15 de abril (terça-feira) – 11h00 

Nesta sessão será apresentada a nova plataforma do Observatório das Desigualdades, 
as suas funcionalidades e alguns dos seus conteúdos recentes.  
 
O Observatório das Desigualdades tem como missão principal a disponibilização pública 
de informação e análises sobre desigualdades sociais na sociedade contemporânea, nas 
suas múltiplas manifestações e incidências.  
 
Ancorado na comunidade científica (CIES-IUL, ISFLUP, CES-UA), o OD combina critérios 
de investigação e rigor metodológico com um posicionamento cívico de cidadania ativa.  
 
http://observatorio-das-desigualdades.com 
 

Lançamento 
Dia 15 de Abril, às 11.00 horas, na Biblioteca Geral  

Apresentação de Ana Rita Matias 

OBSERVATÓRIO DAS DESIGUALDADES 



Dia 15 de abril (terça-feira) – 16h00 

A ideia de construir este livro surge no contexto de 
implementação de um novo plano de estudos de licenciatura 
em Sociologia na Universidade de Évora.  

Considerou-se que este momento seria um pretexto para 
desenvolver iniciativas que, desde o 1º semestre do curso, 
despertem a curiosidade e o interesse do aluno pelo estudo da 
Sociologia e pela abordagem sociológica das instituições 
sociais. 

Neste sentido, e porque a estrutura do curso se apoiou, entre 
outros critérios, na inserção de Unidades Curriculares que 
representam as principais instituições sociais , organizou-se um 
Ciclo de Conferencias , no âmbito da Unidade Curricular de 
Sociologia Geral, subordinado ao tema “Um Retrato das 
Instituições Sociais na Sociedade Contemporânea”. 

 Os objectivos definidos para o ciclo de conferências foram os 
seguintes: i) apresentar um retrato de cada uma das 
instituições sociais principais na sociedade actual; ii) fomentar a 
curiosidade do aluno pela diversidade dos fenómenos sociais e 
o interesse pela sua compreensão; iii) motivar os alunos para a 
investigação sociológica e para a abordagem sociológica das 
instituições e dos factos sociais.  

Os textos que integram esta obra resultam desta iniciativa e 
foram elaborados com a preocupação de constituir um 
elemento de estudo para os alunos que frequentam a disciplina 
de Sociologia Geral. 

Neste sentido, a obra assume uma natureza didática e 
pedagógica, pelo que cada texto termina com um conjunto de 
questões para reflexão. 



Dia 15 de abril (terça-feira) – 18h00 

Este livro que agora editamos resulta do projecto 
Redefinição de uma rede de Ensino Superior em 
Portugal: desafios decorrentes da demografia, do 
crescimento económico e da coesão regional 
(PTDC/CPE-PEC/103727/2008).  

Com este livro pretendemos divulgar um conjunto de 
diversos trabalhos que discutem a temática das redes 
de ensino superior, particularmente o seu papel na 
sociedade. 

Dado que os desafios que se apresentam quer às 
instituições de ensino superior, quer às entidades 
públicas como às famílias são muito diversificados, 
julgamos ser de todo pertinente a compilação de 
alguns resultados obtidos a partir de diversos estudos 
sobre esta temática, realizados por investigadores 
portugueses e brasileiros que participaram em diversas 
fases de desenvolvimento do projecto.  



Dia 16 de abril (quarta-feira) – 11h00 

Nas últimas décadas o sistema educativo português foi palco 
de uma extraordinária evolução quantitativa, abrindo-se 
sucessivamente a  Novos grupos sociais e a faixas etárias mais 
alargadas. Esta evolução não se traduziu, contudo, numa 
redução significativa das diferentes formas de desigualdades 
sociais face à escola. Persistem elevados índices de insucesso e 
de abandono, particularmente concentrados em 
determinados momentos do percurso escolar, grupos sociais, 
regiões e escolas, registando-se, por outro lado, uma 
multiplicidade de trajetórias que condensam escolhas muito 
desiguais, no quadro de uma oferta de ensino crescentemente 
complexa. 



Dia 16 de abril (quarta-feira) – 16h00 

Que percursos de sucesso e insucesso 
se encontram na passagem dos 
estudantes pelo ensino superior? Que 
fatores e processos favorecem o 
sucesso neste nível de estudos? E quais 
estão na base dos problemas de 
insucesso e abandono? 
 
Este livro apresenta os principais 
resultados de uma pesquisa vasta e em 
profundidade, que conduziu a um 
conjunto de contributos para uma 
resposta renovada a estas questões. 



Dia 16 de abril (quarta-feira) – 18h00 

ESPAÇO – Perspetivas Multidisciplinares sobre a Construção 
dos Territórios, procura documentar o caráter 
multidimensional e complexo da noção de espaço. Num 
contexto em que o espaço ganha uma relevância crescente 
nas abordagens e no discurso específico das várias ciências, 
justifica-se uma obra que reúna e confronte diferentes 
perspetivas sobre este conceito. Os quinze textos que 
formam o livro oferecem leituras possíveis e diversificadas 
sobre o conceito de partida e põem em diálogo várias áreas 
do conhecimento, nomeadamente a sociologia, a economia, 
a história, a geografia, a química, a arquitetura, o design e as 
tecnologias da informação e comunicação. 
Face à descontinuidade e diversidade do espaço e das suas 
formas de ocupação, resultam múltiplas significações e 
diversas formas de o perceber e de o representar. A noção 
de espaço é multidimensional e complexa e esta 
multidimensionalidade e complexidade extravasam qualquer 
tipologia de classificação dicotómica, por isso mesmo, a sua 
análise exige um esforço de leitura coletivo, interdisciplinar e 
transdisciplinar. 
Num contexto em que a sociedade, a economia e a ciência 
evoluem de forma intensa, muda também a perceção do 
tempo e do espaço. Seja porque vivemos mais tempo, 
porque temos acesso à informação em tempo real, ou 
porque a nossa mobilidade está facilitada, as novas formas 
de ação modificam o conjunto de perceções e 
representações sobre o tempo e o espaço. 


