Pedido de constituição da Secção Temática da APS Sociologia do Direito e da Justiça

Exmª. Srª. Presidente da Associação Portuguesa de Sociologia,
Cara Ana Romão,
No seguimento do Congresso de Évora, e em conformidade com o artigo 2º do Regulamento
das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS, temos o prazer de lhe transmitir a
proposta de criação de uma secção temática “Sociologia do Direito e da Justiça”, a apresentar
à Assembleia-geral da APS.
Esta correspondência cumpre uma resolução aprovada por unanimidade na reunião da Área
Temática “Direito, Crime, Dependências” que teve lugar em Évora, na quarta-feira 16 de Abril
de 2014, reunião cuja acta se encontra em anexo.
Os motivos da presente proposta foram debatidos na referida reunião e constam da acta.
Considerou-se
“– o elevado número de participações nos trabalhos da AT nos últimos três congressos da APS,
– a ausência em Portugal, actualmente, de uma instância permanente de comunicação e
cooperação entre especialistas deste domínio,
– a existência de um Research Committee on Sociology of Law na Associação Internacional de
Sociologia e de secções análogas noutras associações nacionais de sociologia,
– a actualidade, nos planos nacional, europeu e internacional, dos temas a tratar pela secção
temática a criar,
– a pertinência de se inserir um agrupamento de pessoas interessadas nestes temas numa
associação de sociologia, disciplina vocacionada para uma reflexão global sobre a realidade
social, face ao risco de a discussão de temas de relevância jurídica ser excessivamente
condicionada pelas agendas dos profissionais do direito.”
Com os nossos agradecimentos antecipados pelo seguimento que poderá ser dado à presente
proposta, e as nossas cordiais saudações,

António Casimiro Ferreira (CES, Universidade de Coimbra)
João Pedroso (CES, Universidade de Coimbra)
Maria João Leote (CESNOVA, Universidade Nova de Lisboa)
Pierre Guibentif (Dinâmia’CET, ISCTE-IUL)
Sílvia Gomes (CICS, Universidade do Minho)
Vera Duarte (CICS, Universidade do Minho)

