
 

 

 

Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no  

VIII Congresso Português de Sociologia 

Universidade de Évora, 14 a 16 de Abril de 2014 

 

 

As quatro décadas de democracia portuguesa têm sido marcadas por um notável dinamismo no 

conhecimento e na ciência. Desde a transição democrática iniciada em 1974, e sobretudo ao longo das 

décadas de 1980 e 1990, que o sistema técnico-científico tem assistido a profundas e sucessivas 

transformações. Esse desenvolvimento, para além de constituir a alavanca de variadíssimos progressos 

sociais, económicos e de bem-estar, potenciou também cenários de riscos, contradições e encruzilhadas; 

novos problemas sociais (de índole sociotécnica, ambientais, etc.); a irrupção de controvérsias públicas; o 

advento de novas tecnologias, em particular as tecnologias da comunicação, biotecnologias e 

nanotecnologias; a inscrição do mundo científico-tecnológico no âmbito dos interesses privados, da 
mercantilização e da eficiência económica. Esta realidade exige formas de olhar sociologicamente a 

sociedade em que vivemos, na tentativa de encontrar novos rumos para as relações entre o mundo da 

ciência, tecnologia e sociedade, mais consentâneos com os ditames democráticos.  

 

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

intervenção, poderá dar a conhecer inestimáveis aportes na procura desses novos rumos, contribuindo 

para um debate diversificado e aprofundado 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 VIII Congresso Português de Sociologia - 40 Anos de Democracia(s): Progressos, 
Contradições e Prospetivas, a realizar na Universidade de Évora, entre 14 e 16 de abril de 2014. 

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 VIII 

Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/. 
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