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Candidatura à Coordenação da  

 

Secção de Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais 

 

na APS para o período 2014 - 2018 

 

PREÂMBULO 

 

 A proposta para a coordenação da Secção de Pobreza, Exclusão Social e 

Políticas Sociais da APS prende-se com a necessidade que os proponentes sentem da 

existência de uma rede especializada nesta temática, como suporte institucional às 

trocas de informação e ao trabalho de equipa que as actividades académica e 

profissional pressupõem e exigem, algo que se consubstancia nesta secção e nas suas 

atividades. 

 Pretende-se dinamizar junto da comunidade nacional de sociólogos um tema 

associado à génese da própria Sociologia e que, no contexto das transformações que 

perpassam as sociedades ocidentais, abrange um feixe de problemas sociais em 

crescendo de pertinência social, política e científica e dar continuidade a um trabalho 

iniciado com a criação da secção e a sua dinamização no período que agora termina. 

 

CORPO DA PROPOSTA 

 

 Em termos concretos pretende-se realizar: 

 1. Colóquio anual, nos anos intercongresso, com o objetivo de partilha de 

experiências académicas e profissionais na área da Sociologia da Pobreza, Exclusão 

Social e Políticas Sociais 

 2. Informação aos membros da secção por email das atividades e estudos mais 

recentes que sejam pertinentes neste campo; 

 3.3. Participação no congresso da APS (e nesse ano propomos-mos que o 

colóquio anual seja substituído pelas atividades desenvolvidas no âmbito do congresso); 

 3.4. Finalização do livro sobre a pobreza em Portugal que se encontra já a ser 

dinamizado. 
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 Estas questões concretas, consubstanciam os seguintes objectivos: 

 1. Facilitação do trabalho em rede tendo em vista a produção científica e a troca 

de experiências profissionais 

 2. Difusão de informações aos associados e à sociedade em geral 

 3. Contribuição para o debate nacional sobre Pobreza, Exclusão Social e 

Políticas Sociais 

 4. Contribuição para a afirmação em Portugal da Sociologia e da sua associação 

mais representativa 

5. Estimular a formação na área 

 

OS CANDIDATOS: 

 

Nome  Instituição  Email 

Fernando Diogo Universidade dos Açores fdiogo@uac.pt 

Alexandra Castro Dinâmia-CET ISCTE-IUL castro.alexandra@gmail.com 

Pedro Perista CESIS pedro.perista@cesis.org 

 


