
 

 

 

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 instituições, nomeadamente as que suportam o funcionamento e existência dos Estados adaptam-se 

aos regimes vigentes pelas orientações que lhes são impostas definidas como prioritárias. As estratégias 

acordadas têm repercussões que se refletem em toda a sociedade. 

No âmbito da segurança e defesa, depois de 40 anos de regime democrático, muitas transformações 

tiveram lugar e ainda muitos desafios se avizinham. Temos vindo a assistir a algumas adaptações e 

reformas que procuram satisfazer uma sociedade em permanente mudança.   

Aproveitando o tema do VIII congresso português de sociologia, temos agora a oportunidade de abordar 

as questões associadas à realidade que o regime democrático nos trouxe e àquela que nos espera, lançando 

adicionais desafios pela cada vez maior celeridade que caracteriza a transmissão de informação num 

mundo cada vez mais global com soluções cada vez mais complexas. 

 

Lançamos o convite para pensarmos em conjunto numa perspetiva sociológica sobre estes 40 Anos de 

Democracia(s): Progressos, Contradições e Prospetivas no VIII Congresso Português de Sociologia 

que se vai realizar na Universidade de Évora nos dias 14 e 15 de Abril de 2014, principalmente no que 

respeita às questões de segurança e de defesa, tanto na perspetiva de suporte institucional do próprio 

regime democrático, ou como sujeitas às transformações inerentes à dinâmica do mesmo.  

 

Participe no desenvolvimento da secção Segurança, Defesa e Forças Armadas com os seus válidos 

contributos, enriquecendo assim abordagem sociológica deste tema no VIII Congresso Português de 

Sociologia. 

 

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/. 
 

Secção Temática Segurança, Defesa e Forças Armadas 
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