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Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no  

X Congresso Português de Sociologia 

Na era da “pós-verdade”? 

Esfera pública, cidadania e qualidade da democracia no Portugal contemporâneo 

Universidade da Beira Interior, 10 a 12 de Julho de 2018 

 

 

 

 

O X Congresso Português de Sociologia realiza-se na Universidade da Beira Interior, nos dias 10, 

11 e 12 de julho de 2018 com o tema genérico NA ERA DA “PÓS-VERDADE”? ESFERA PÚBLICA, 

CIDADANIA E QUALIDADE DA DEMOCRACIA NO PORTUGAL CONTEMPORÂNEO. À semelhança das 

edições anteriores, a Secção Ambiente e Sociedade assume a organização das sessões da respectiva 

área temática.  

Este é um momento particularmente relevante para a Sociologia do Ambiente, dada a 

transversalidade sectorial e repercussão nas gerações actuais e futuras das questões ambientais. 

Um dos principais desafios relaciona-se com a mudança da matriz energética tradicional baseada 

na exploração de energia fóssil, que implica igualmente uma mudança de hábitos individuais e 

coletivos, quer no que se refere à mobilidade, quer no que concerne à utilização de energia 

eléctrica. Outro desafio semelhante diz respeito à necessidade de se promoverem novos hábitos 

de consumo de produtos alimentares, como sejam a carne e produtos importados com elevada 

pegada ecológica. Por outro lado, enfrentamos ameaças com uma escala nunca vista, mas a que 

todos estamos expostos. Não apenas as derivadas de grandes epidemias globais ou regionais, que 

as alterações climáticas podem induzir, mas também as grandes catástrofes ambientais associadas 

ao clima, e igualmente o ressurgir da ameaça nuclear.  

Face ao retrocesso das políticas ambientais internacionais e à maior ênfase na questão 

económica, estes são importantes desafios no quotidiano dos cidadãos, confrontados igualmente, 

com frequência, com as visões diversas e discordantes de cientistas, políticos e empresários. 

Particularmente vulneráveis a estes desafios, e em caso de catástrofe, estão as comunidades menos 

preparadas e menos resilientes aos impactos e riscos.   

A Sociologia do Ambiente tem aqui um papel fundamental, de análise dos problemas e 

descodificação de matérias mais técnicas, mas também de ligação entre o saber científico e os 

saberes locais e, por conseguinte, no apoio ao planeamento adaptativo dos problemas ambientais.  

Os coordenadores da Secção Ambiente e Sociedade convidam todos os membros que a integram 

e demais especialistas que se debruçam na sua actividade profissional ou área de estudo sobre esta 

área temática, a apresentarem contribuições ao X Congresso da APS, juntando-se a nós na troca de 

experiências, abordagens e metodologias, alargando assim o debate nos domínios propostos.  

 

Coordenadores: 

Elisabete Figueiredo [Dep. Ciências Sociais, Políticas e do Território – Univ. de Aveiro, elisa@ua.pt] 

João Lutas Craveiro [ LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, jcraveiro@lnec.pt] 

José Gomes Ferreira [ICS – Inst. de Ciências Sociais da Univ. de Lisboa, jose.ferreira@outlook.com] 
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As comunicações a apresentar à Secção Ambiente e Sociedade poderão centrar-se num dos 

seguintes sub-temas:  

• Catástrofes Ambientais, Alterações Climáticas e Energia  

• Ambiente, Recursos Naturais e Desenvolvimento Regional  

• Ambiente, Consumo e Saúde Pública  

• Ambiente, Emprego e Economia  

• Sensibilização, Informação e Educação Ambiental  

• Media e Ambiente  

• Mobilização cívica e conflitos ambientais  

• Desenvolvimento Sustentável e Novas Propostas de Desenvolvimento  

• Políticas Públicas e Governança Ambiental  

• Valores Sociais e Percepções sobre Ambiente   

 

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações 

sobre o X Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em 

http://www.aps.pt/. 

http://www.aps.pt/

