
ST: Classes, Desigualdades e Políticas Públicas 

 

 

A nossa ST foi constituída, formalmente, há cerca de quatro anos, com o objetivo de 
estabelecer uma plataforma de comunicação entre perspetivas teóricas e operatórias 
que tomam como núcleo problemático as classes, as desigualdades e a análise das 
políticas públicas. Um dos eixos mais significativos das atividades empreendidas neste 
período envolve a valorização de iniciativas, desenvolvidas em parceria com diversas 
instituições, dedicadas à divulgação e análise de questões relevantes nas áreas 
científicas em referência. Outro eixo, igualmente sempre presente, consubstancia-se 
na mobilização ativa dos membros da equipa de coordenação nas várias fases de 
organização dos congressos nacionais, promovidos pela APS. Tal sem perder de vista a 
necessidade de um maior entrosamento com colegas oriundos de outros países, 
especialmente da Europa e América do Sul. 

Foi assim com satisfação que acolhemos no último congresso, em Évora, os 
contributos de mais de três dezenas de comunicações, distribuídas por 8 mesas (duas 
das quais organizadas em sessões conjuntas), envolvendo acima de 50 colegas das 
diversas instituições de pesquisa nacionais e também colegas brasileiros e espanhóis. 
Ainda no âmbito do Congresso, a nossa ST foi também responsável com os colegas de 
Educação pela organização de uma das sessões semi-plenárias, dedicada ao tema das 
“Desigualdades e diferenciações de classe no acesso à cultura e à educação”. 

A orientação para o aprofundamento de relações com colegas de outros países 
motivou recentemente (em Maio último) a colaboração da ST na organização de um 
seminário de investigação com André Junqueira Caetano, professor na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais e Investigador Associado do Cedeplar/UFMG, a 
desenvolver pós-doutoramento no Department of Social Statistics and Demography da 
University of Southampton (Reino Unido).  

Chegado um novo período eleitoral, tal como previamente anunciado e de acordo com 
uma proposta no mesmo sentido, formulada na reunião plenária que teve lugar 
durante o último congresso, em Évora, a coordenação cessante aceitou prosseguir por 
mais um mandato na coordenação da ST. 

 Na altura, tendo em vista acolher uma maior diversidade regional de contributos para 
apoio às atividades que gostaríamos de desenvolver, lançámos o desafio a todos os 
membros, no sentido de manifestarem a sua disponibilidade para um apoio 
continuado e formal a iniciativas empreendidas no âmbito da ST. Responderam 
positivamente ao convite os colegas adiante listados no (novo) núcleo de apoio à 
coordenação, a quem desde já manifestamos o nosso agradecimento e vontade de 
colaboração. 

 

 

 



 

 

No quadriénio que agora inicia propomos assim uma reorganização da estrutura de 
coordenação da ST que passará a contar com os seguintes elementos: 

A Comissão Coordenadora da Secção 

Rosário Mauritti (ISCTE-IUL, CIES-IUL) 
Raquel Ribeiro (ISCSP-UL) 
Nuno Nunes (ISCTE-IUL, CIES-IUL) 
 

O núcleo de apoio à coordenação 

Idalina Machado (IS-FLUP) 
José Soeiro (CES-UC) 
Susana da Cruz Martins (ISCTE-IUL, CIES-
IUL). 

 

 

 

 

Pretende-se dar continuidade ou mesmo aprofundar algumas da ações empreendidas 
no passado, incluindo a organização de encontros temáticos intercalares, investidos na 
reflexão dos desafios colocados à pesquisa sociológica no atual contexto, de 
incremento de desigualdades sociais e retraimento do Estado nas componentes mais 
ligadas à promoção da solidariedade e equidade social. 

 

O Plano de atividades para 2014-1018, contará assim com: 

  

 A divulgação de eventos relevantes da nossa área científica; 

 Empenho da ST na coorganização de iniciativas promovidas pelos membros da 
secção; 

 Organização de encontros inter congressos, se possível contando com a 
participação de colegas de outros países; 

 Organização de uma publicação de coletiva com contributos apresentados 
nestes encontros.  

 Incentivo à mobilização e apoio à organização do próximo congresso nacional. 

 

 

 


