Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no

IX Congresso Português de Sociologia
PORTUGAL, TERRITÓRIO DE TERRITÓRIOS
Universidade do Algarve, 6 a 8 de Julho de 2016

Secção Temática Classes, Desigualdades e Políticas Públicas
Coordenadores:
Rosário Mauritti [ISCTE-IUL, CIES-IUL]
Nuno Nunes [ISCTE-IUL, CIES-IUL]

A Secção Temática Classes, Desigualdades e Políticas Públicas inscreve-se num dos
patrimónios mais ricos e consolidados do panorama científico da sociologia portuguesa.
Constitui um dos principais objetivos desta ST estabelecer uma plataforma de comunicação e de
discussão científica entre as múltiplas perspetivas teóricas e operatórias que tomam como
núcleo problemático as classes sociais, as desigualdades e as políticas públicas.
No contexto atual de forte interpenetração de tendências multifacetadas de reconfiguração das
relações entre territórios e populações, e seguindo o desafio temático proposto pela APS no
enquadramento geral do IX Congresso, convidamos os colegas para a partilha de contributos
que deem enfase particular à diversidade de padrões sociais e institucionais que, nos diversos
sectores e níveis territoriais, contextualizam a amplitude e os ritmos dos desenvolvimentos em
curso. Tal analisando particularmente os seus efeitos e incidências sobre condições e
mecanismos estruturais e relacionais de produção e reprodução de desigualdades nas sociedades
contemporâneas.
Estas são algumas das questões em aberto, entre muitas outras que se poderão colocar, numa
multiplicidade de análises sobre:
- Classes sociais, recomposição socioprofissional, mobilidade social e mudança
- Classes sociais, mercados de trabalho e precariedade.
- Classes sociais, género e etnicidade.
- Classes sociais, consumos e condições de vida.
- As desigualdades de rendimentos, de saúde e educativas
- As desigualdades educativas, de literacia e tecnológicas
- As desigualdades políticas, de cidadania e de ação coletiva
- As desigualdades de desenvolvimento (local, regional e nacional)
- Políticas públicas, desafios do Estado social e as políticas de austeridade
- Políticas sociais, de saúde, educativas e culturais
- Políticas locais e de desenvolvimento territorial

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações
sobre o IX Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em
http://www.aps.pt/.
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