
PROGRAMA LISTA A 

Secção “Ambiente e Sociedade” da Associação Portuguesa de Sociologia 

 

Constituída em 2008, na sequência do VI Congresso Português de Sociologia, a Secção Ambiente e 

Sociedade tem mantido a temática ambiental na agenda da Sociologia portuguesa, designadamente, 

através do seu contributo na organização das sessões temáticas das edições do Congresso Português 

de Sociologia realizados nos últimos seis anos. Esta presença no panorama da Sociologia portuguesa 

consolida a sub-disciplina e a constituição de um grupo de especialistas nacionais em vários temas 

ambientais, que através das suas redes estabelecem pontes com outros países, em particular do 

espaço da lusofonia. Importa, especialmente, reforçar o papel dos sociólogos na análise das 

implicações sociais suscitadas pelos riscos ambientais, pelo percurso dos danos resultantes das 

alterações climáticas, e na reflexão sobre o carácter das políticas ambientais e de ordenamento do 

território como nos aspectos da solidariedade e da cooperação internacionais. 

A manutenção da coesão deste grupo de especialistas, a captação de novos membros e o contacto 

em rede com secções congéneres são dimensões que pretendemos evidenciar numa perspectiva de 

continuidade e aprofundamento. 

As iniciativas a desenvolver durante 2014 a 2018 consolidam o trabalho realizado, o que passa pela: 

- Continuidade do trabalho desenvolvido pela anterior equipa coordenadora. 

- Afirmação da secção Ambiente e Sociedade como um corpo de especialistas que possam 

intervir, propor soluções e dar parecer nas decisões e instrumentos de política na área do 

ambiente.  

- Discussão interna de temas ambientais, o que permite identificar preocupações e interesses 

dos membros da Secção. 

- Angariação de novos membros. 

- Promoção de contactos entre os investigadores da área das ciências sociais (e outras) que 

trabalham no campo do ambiente em Portugal e noutros países 

- Participação em redes e consolidação de contactos com secções congéneres de associações 

de sociologia internacionais, sobretudo dos países de língua oficial portuguesa. 

- Desenvolvimento de todos os esforços para a promoção/ organização de eventos entre 

congressos, apesar da alteração do calendário colocar novos desafios na conciliação de datas 

e disponibilidades. 



- Manutenção da presença da secção no Facebook e em plataformas similares. 

 

Membros efectivos:  

Elisabete Figueiredo (UAveiro, elisa@ua.pt) 

João Lutas Craveiro (LNEC, jcraveiro@lnec.pt) 

José Gomes Ferreira (ICS-UL, jose.ferreira@outlook.com) 

 

Membros Suplentes:  

Aida Valadas de Lima (ISCTE-IUL, aida.valadas.lima@iscte.pt) 

João Guerra (ICS-UL, joao.guerra@ics.ul.pt) 

 


