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A Secção Segurança, Defesa e Forças Armadas da APS constitui-se como um espaço de debate
e divulgação de pesquisas que promovam o estudo sociológico das dinâmicas de Segurança e
Defesa, em Portugal e em perspectiva comparada. Pretende dinamizar um espaço de encontro e
interconhecimento destinado a todos os que se interessam por estes temas – investigadores,
professores, estudantes e profissionais – mas também de promoção de iniciativas que visem um
maior entrosamento entre a produção de conhecimento, a tomada de decisão política e o
reconhecimento social dos desafios que se nos colocam nos planos da Segurança e Defesa.

No contexto de aceleradas transformações nos equilíbrios geoestratégicos globais e na natureza
das ameaças, é tempo de voltar a questionar a forma como tais desenvolvimentos têm vindo a
afetar as instituições, atores e processos nas áreas da Segurança e Defesa em Portugal e nos
contextos sociopolíticos mais gerais em que nos inserimos.

No quadro do IX Congresso Português de Sociologia, que terá lugar na cidade de Faro entre 6 e
8 de Julho de 2016, a Secção Temática Segurança, Defesa e Forças Armadas acolhe, assim, a
submissão de comunicações que explorem este tema, tanto ao nível da reconfiguração de
conceitos e perspectivas de análise, como das dinâmicas empíricas que lhes vão
correspondendo. Acolhemos propostas que interpelem em termos macro sociológicos essas
transformações, como as que explorem ao nível meso as políticas públicas de Segurança e
Defesa Nacional, como ainda aquelas que se foquem no nível das relações e interações sociais
nas Forças Armadas e nas Forças e Serviços de Segurança.

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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