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ENTREVISTA A JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 

Sócio número 1 da Associação Portuguesa de Sociologia, João Ferreira de 

Almeida é também membro da secção Ambiente e Sociedade. Com uma vasta 

experiência académica, é difícil “metê-lo numa gaveta” da sociologia. Está 

associado à sociologia em geral, mas também a áreas específicas da disciplina: 

Sociologia Rural, Teoria das Classes Sociais, Sociologia do Ambiente, 

Desigualdades, Migrações, Avaliação de Projetos e Programas. Na área do 

ambiente teve um papel marcante ao coordenar o Observa (então designado 

Observatório de Ambiente, Sociedade e Opinião Pública) e, em particular, os 

seus dois grandes inquéritos nacionais, realizados em 1997 e 2000. Se 

pensarmos no processo fundacional da sociologia em Portugal, João Ferreira 

de Almeida é presença obrigatória. Tendo integrando o ISCTE desde 1972, ano 

em que foi criado, aí desempenhou todos os cargos mais relevantes, 

influenciando a formação de muitos de nós. 

P: Como caracterizaria a situação atual da sociologia (ou, se 

preferir, das ciências sociais), tendo em mente este meio século 

decorrido? 

R: Cinquenta anos é muito tempo, pelo menos na vida de uma pessoa, e 

também é muito tempo na vida das instituições e em relação aos 

acontecimentos sociais, ou pelo menos uma parte deles, e não há qualquer 

dúvida de que há 50 anos atrás, desde a minha entrada como assistente 

eventual no ISCEF, houve evidentemente muitas transformações na 

sociedade portuguesa e necessariamente nas 

ciências sociais.  Nos tempos inaugurais não 

havia tradição anterior de investigação e de 

ensino, até por força dos obstáculos que o 

regime autoritário punha, e portanto, foi-se 

passando de uma afirmação inicial à criação 

de espaços institucionais (o ISCTE é só um 

deles), onde o desenvolvimento da disciplina 

sociológica se foi podendo concretizar. Havia 

uma tradição antiga na Universidade de 

Coimbra de ensino da sociologia, mas enfim, 

descontínua e condicionada. As outras 

ciências sociais tinham destinos e afirmações diferentes no panorama científico português, 

dependendo dos seus contextos e dependendo da maior ou menor dureza, digamos, da 

ditadura em relação àquilo que se ia produzindo e àquilo que ia deixando permitir.  

E no fim dos anos 60 e princípios de 70 o que se verificou foi que nós entrámos em 

contraciclo com o que acontecia no centro europeu, isto é, entrámos numa espécie de euforia científica nas ciências sociais, e 

na sociologia em particular, porque passou a ser possível investigar, passou a ser possível publicar, tão simples quanto isso, 

enquanto a sociologia, que tinha uma dinâmica que vinha do século XIX, na Europa Central, na França, na Alemanha, essa 

dinâmica embora prosseguisse o seu caminho parecia ter perdido parte da sua força inicial. Havia um certo esgotamento, 

enquanto aqui, em contrapartida, tudo parecia possível e desejável no campo da disciplina. Ora bem, o que nós tentámos 
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nessa altura foi ir contribuindo para decifrar enigmas da sociedade portuguesa, do mundo social, que passou a estar 

disponível, que passou a estar aberto, e fizemos isso com uma curiosidade coletiva e dinâmica. Não se trata aqui de afirmar 

nenhumas glórias em relação ao que fomos fazendo na altura, nem eram possíveis essas glórias, o que não podemos é também 

apagar e ignorar entusiasmos e uma ou outra afirmação mais ou menos conseguida, por contraponto parcial com essa Europa 

mais sofisticada, mas também mais cansada em relação às suas próprias pesquisas. 

No fim dos anos 60 e princípios de 70 entrámos numa espécie de 

euforia científica, porque passou a ser possível investigar no país, 

enquanto no resto da Europa essa dinâmica tinha perdido parte da sua 

força inicial. 

Eu, como sabem, estive sempre ligado à Associação Portuguesa de Sociologia e a vários contextos nacionais e internacionais 

e em várias condições e em vários tempos pude ir partilhando esse relativo otimismo prospetivo em relação aos destinos da 

sociologia praticada em Portugal. Dando um salto desses tempos para a atividade atual, e tendo evidentemente em conta 

diferenças enormes no contexto, fui teimosamente avaliando de forma positiva a atividade da 

sociologia e das ciências sociais e os futuros possíveis. 

P: Quer falar-nos um pouco do seu percurso por diversas áreas da sociologia? 

R: Ficou claro para mim, na altura, que havia grandes problemas sociais não resolvidos numa 

ótica planetária e o primeiro deles é, acho eu, o problema da paz e da guerra. Embora em termos 

sempre renovados, continua a constituir uma ameaça recorrente para os povos. Para os povos 

europeus a guerra é uma questão que está sempre ao virar da esquina e que continua a 

constituir um problema social significativo, é uma ameaça recorrente e, portanto, vale a pena 

ter em conta esse primeiro grande problema.  

Sem fazer uma análise exaustiva nem muito menos propor uma hierarquia a estas questões, o 

segundo problema é o das desigualdades sociais, que é uma questão, tal como a paz e a guerra, 

que vem do início da Humanidade. Com características históricas e contextuais evidentemente 

muito diferentes, aparecem sempre desigualdades, desigualdades que não são sempre as 

mesmas, mas que têm em todo o caso elementos 

comuns. Estou a referir-me não apenas às desigualdades de recursos, que são aquelas 

que mais habitualmente se mencionam, mas também às desigualdades sobre todas as 

questões que são valorizadas pelos cidadãos em cada época histórica. Therborn, por 

exemplo, fala de desigualdades vitais e desigualdades existenciais…, mas o que 

importa é que, quando a sociedade impõe desigualdades sociais, ela impõe-nas 

conforme o ponto de incidência dessas mesmas desigualdades.  

Por exemplo, quando falamos de sociedades de informação e conhecimento estamos 

a falar também de um recurso que é relevante no desenvolvimento e no crescimento 

e na afirmação das nossas sociedades contemporâneas: quando a sociedade impõe 

que certas pessoas, certos grupos sociais, ao contrário de outros não tenham acesso à 

literacia, estamos a falar de desigualdades que têm uma enorme relevância no 

desenvolvimento das nossas sociedades e no aproveitamento também de recursos 

intelectuais, para além da iniquidade que representa esse afastamento de grupos 

sociais da plena participação na cidadania.  

Bem, temos, portanto, aqui um segundo problema: desigualdades sociais, com tudo o 

que isso implica. É um termo com uma abrangência enorme. Pode referir-se a desigualdades no interior de uma sociedade, 

pode referir-se a desigualdades planetárias, pode referir-se a recursos diferentes ou a não recursos - a situações diferentes. 

Terceiro problema central: ambiente. Havia um otimismo ingénuo que vinha do primeiro industrialismo e do Iluminismo, 

mesmo quando se começou a verificar que havia distúrbios ambientais e que esses distúrbios tinham necessidade de ser 

corrigidos. Mas a visibilidade dos problemas ambientais era no início muito pequena por força dessa herança de otimismo, 

que implica por exemplo Marx, ele próprio, mas implica por maioria de razão outros analistas em ciências sociais. Ora bem, 
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mais tarde a questão ambiental foi reconhecida, ganhou uma visibilidade que deixou de permitir que fosse ignorada. 

Apareceram fenómenos variados, não vale a pena enunciá-los, vocês conhecem-nos bem, desde as chuvas ácidas às diferentes 

formas de poluição, desde o buraco do ozono ao aquecimento global, desde variadas doenças com origem ambiental ou 

climática… Deixou de ser possível considerar que se trata de questões que o próprio sistema ecológico ou absorve, por si 

próprio, ou que meras inovações tecnológicas acabarão por resolver. Era esta ainda a mentalidade e o diagnóstico dominantes 

mesmo quando a questão ambiental já se tinha manifestado de forma inequívoca e alarmante. 

P: E, já agora, o que o levou a essas e não a outras escolhas?  

R: As escolhas de pesquisas que fiz foram variadas e foram sempre ditadas pelo que me ia parecendo relevante e urgente nos 

problemas e também por solicitações ocasionais e menos ocasionais, exteriores a processos de pesquisa - estou a falar de 

instâncias de investigação, de sugestões de colegas, de pedidos de instituições internas do campo científico. Ora, eu acho que, 

muito esquematicamente, há dois tipos de cientistas sociais, com todas as gradações intermédias: num dos extremos estarão 

os que definem uma área de estudo e se dedicam depois ao seu aprofundamento ao longo da vida académica e, do outro, os 

que tomam caminhos menos predefinidos, no seu campo disciplinar e até fora do seu campo disciplinar e que ao longo dos 

seus percursos de investigação se deixam solicitar por temáticas diversas, em sucessão ou em coexistência, ao sabor das 

curiosidades e das solicitações sociais.  

Havia um otimismo ingénuo que permitia que a questão ambiental 

fosse ignorada. 

Bom, eu incluo-me obviamente neste último grupo, os touche-à-tout, os que vão tentando mexer com coisas variadas, mesmo 

que elas saiam dos seus hábitos de pesquisa. Mas não faço a apologia dessa opção. Não se trata aqui de criticar ou valorizar 

excessivamente quer a especialização precoce e continuada, quer um olhar mais aberto sobre o que vai aparecendo na 

sociedade e que exija ou recomende avaliação. 

Pelo meu lado encetei esse caminho mais variado com a produção da minha tese de doutoramento, no âmbito da sociologia 

rural, tentando articular uma visão geral do país com um aprofundamento quase antropológico, uma análise monográfica de 

uma região nortenha. E por que é fiz isto? Fiz isto juntamente com 

o José Madureira Pinto, porque ambos pensámos que Portugal 

era, e em parte continua a ser, nomeadamente em termos de 

prolongamentos simbólicos, um país com uma marca rural e 

agrícola muito significativa. Uma vez que começava a haver 

estudos sobre o Alentejo, sobre o latifúndio, sobre uma lógica 

agrícola muito diferente da pequena propriedade nortenha, 

pareceu-nos que era a altura de tentar apanhar essas outras lógicas 

camponesas e procurar essas regiões tradicionalmente agrícolas 

que estavam simultaneamente a ser penetradas por alguma 

industrialização difusa e que tinham, por isso mesmo, uma lógica 

de pluriatividade, que era relativamente nova em Portugal.  

Este tipo de horizonte abriu não apenas para outros temas, outras 

áreas da sociologia, mas também para campos de crescimento 

pluri, inter e transdisciplinar. Isto levou-me também a tentar 

desenvolver compreensão de técnicas e práticas de avaliação de programas e projetos, porque houve solicitações nesse 

sentido, por exemplo, os programas de luta contra a pobreza que se desenvolveram na região fronteiriça do Norte, em que eu 

participei. A avaliação era uma questão também sem tradição em Portugal. Mesmo quando a Comissão Europeia exigia 

avaliação, avaliação de processos, avaliação sumativa, a sensação que nós tínhamos (e não devíamos andar muito longe da 

verdade), é que os resultados dessa avaliação iam parar às gavetas dos responsáveis, em particular dos ministros, mas não 

tinham uma atenção significativa, porque faltava uma tradição de avaliação de projetos, ao contrário dos países anglo-

saxónicos. 

Por outro lado, fui convocado também, e aí por influência do José Mariano Gago, para a análise prospetiva. A própria avaliação 

implicava ter em conta: “Então e agora o que é que vai acontecer?” “Quais são as linhas fortes de evolução, neste caso, das 

comunidades agrícolas de pluriatividade?” Havia uma célula prospetiva na Comissão Europeia, que o José Mariano Gago 
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importou para a zona portuguesa, e isso levou-me a tentar perceber que possíveis e prováveis caminhos haveria no futuro, 

genericamente em relação à situação do país em particular em relação às situações de policultura e pluriatividade nos campos 

portugueses. Também fiz uma incursão pelos problemas das pescas, das florestas e dos fogos….  

Outra das minhas preocupações de pesquisa foi tentar 

perceber aspetos da velha e da nova pobreza e da exclusão 

social. A pobreza é um dado, digamos assim, no país, mas 

também evolutivo, é um dado que não está quieto e que 

começou a conjugar de uma forma significativa a velha pobreza 

que era essencialmente a pobreza camponesa, sem 

desigualdades internas no essencial nas pequenas 

comunidades rurais, com a nova pobreza já com origem na 

indústria e serviços e tem características completamente 

diferentes. A exclusão social, por sua vez, é um problema novo, 

digamos, é um problema particular das zonas urbanas, mas 

também recorrente no país e que remeteu para a teoria e a 

análise das classes sociais e do desenvolvimento. Constitui um 

instrumento de análise muito significativo em relação também 

às questões do desenvolvimento e obviamente do ambiente. 

Bem, em finais dos anos 80 a visibilidade da questão ambiental tornou-se, direi, extremamente ruidosa, em grande parte por 

virtude dos media e de todas as questões relacionadas com o efeito NIMBY, com o chamado “Not in my back yard”, o problema 

das pessoas que acham muito bem que se combata o problema ambiental, mas desde que não lhe causem diretamente 

transtornos. Com o apoio das entidades financiadoras centrais foi então possível organizar o Observa - Ambiente, Sociedade 

e Opinião Pública, no âmbito do ISCTE e do ICS, com equipas metodologicamente e teoricamente bem apetrechadas, que 

começaram a ocupar-se sistematicamente deste tipo de problemas. 

A teoria e a análise das classes sociais e do desenvolvimento são um 

instrumento de análise muito significativo em relação ao ambiente. 

P: Olhando para o seu percurso, então quase parece que não fez mais do que contribuir para cumprir a 

Agenda 2030 - antes da Agenda 2030 surgir. 

R: Acho que tem alguma razão. De facto, eu andei atrás de problemas com a tal abertura de um não-especialista, chamemos-

lhe assim, de alguém não focado em temas únicos ou dominantes. Procurei ir acompanhando o que se passava na sociedade 

portuguesa. E ia sendo solicitado não apenas pelos problemas em si, mas também por sugestões de colegas, formação de 

equipas, evoluções institucionais e possibilidades de financiamento.  

P: O professor destacou-se na liderança do Observa durante largos anos. Quer falar-nos dessa 

experiência? 

R: O Observa no início conseguiu financiamentos significativos que permitiram, como sabem bem, dois inquéritos nacionais 

representativos da população portuguesa, em que se procurava analisar valores, atitudes, conhecimentos dos portugueses 

sobre a questão ambiental. Foi a possibilidade de financiamento, aliás generoso, na altura, que veio da instância pública de 

financiamento, sucessivamente JNICT e Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do ISCTE e do ICS, que tornou 

possível desenvolver dois inquéritos sucessivos, com um intervalo de três anos.  

Foi um projeto ambicioso, que permitiu verificar, ao fim e ao cabo, níveis de cidadania ambiental no país. Da aplicação desse 

inquérito resultaram dois volumes com o título «Os Portugueses e o Ambiente». Eu julgo que o programa, embora 

descontinuado, teve o grande mérito de iniciar de uma forma sistemática uma certa forma de aproximação das ciências sociais 

à realidade ambiental e, por outro, constituir uma referência, como se diria hoje noutros contextos, uma espécie de memória 

futura do que era importante perceber sobre essas atitudes dos portugueses.  

Os primeiros resultados foram apresentados logo em janeiro de 98 na Fundação Gulbenkian. Os resultados do segundo 

inquérito foram publicados em 2004, mas tinham sido tornados públicos logo em 2001. Portanto, uma das preocupações, 

que eu acho que é uma boa prática da tentativa de conhecer a sociedade, é tentar difundir tão largamente e tão rapidamente 

quanto possível, resultados tidos por significativos. Foi isso que nós fizemos.  
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Até hoje o programa prossegue, sempre com a ambição de dar conta de valores e práticas ligadas às questões ecológicas, que 

contribuem para a superação de alguns dos obstáculos em relação à cidadania ambiental. Justamente os inquiridos 

encarregaram-se de dizer quais eram: queriam mais Estado ou melhor Estado, melhor intervenção pedagógica junto dos 

cidadãos e esse pedido não terá sido completamente ouvido, mas foi ao menos parcialmente tido em conta num contexto em 

que tudo contribui, mesmo na sociedade portuguesa e com todas as suas limitações, para desenvolver essa cidadania, essa 

literacia ambiental.  

O Observa foi um projeto ambicioso que teve o grande mérito de iniciar 

de uma forma sistemática uma aproximação das ciências sociais à 

realidade ambiental. 

A relevância das questões ambientais tem sido sempre crescente, num quadro de aceleração da degradação e da ameaça 

ambiental de nível planetário. Todos sabemos que hoje esses problemas não têm, muito pelo contrário, menor relevância do 

que tiveram num passado não muito remoto. E daí eu considerar que a questão ambiental é uma questão central a par das 

outras duas de que falei. Trata-se de uma questão decisiva, e a única coisa que tem de verdadeiramente novo é que é mais 

recente na consciência coletiva.  

P: Que conselhos daria a quem queira iniciar-se na 

investigação em sociologia? 

R: Quem se inicia hoje na sociologia, evidentemente que enfrenta um 

contexto completamente diferente dos anos 70 do século passado. 

Nessa altura eu e os meus colegas lembro-me que eramos precarizados 

e tinha de ser assim porque a ditadura não permitia continuidades a 

não ser ao seu próprio poder. As razões da precariedade eram 

completamente outras comparadas com as atuais. 

Nós éramos de classes sociais que permitiam algum apoio e tínhamos 

armas do ponto de vista da qualificação que nos permitiam mudar o 

caminho, se fosse o caso disso. Podíamos enfrentar, ainda que 

provisoriamente, com se fossemos uma espécie de aristocracia da 

investigação, as condições que se apresentavam. Eu fui durante 

bastante tempo bolseiro e depois comecei a dar aulas no ISCEF, mas 

sempre sem saber como é que ia continuar.  Não havia uma carreira de investigação, havia uma carreira de ensino, ela própria 

precária, que nós não tínhamos acesso direto. Enfim, era tudo completamente diferente.  

Os inquiridos queriam mais Estado, ou melhor Estado, melhor 

intervenção pedagógica junto dos cidadãos. 

Quem se inicia hoje, tem evidentemente pela frente caminhos diversos, mais uma vez, com maior ou menor especialização 

temática. São caminhos certamente com implicações diversas, mas a meu ver que podem ser explorados em função das 

oportunidades institucionais e também do desejo dos cidadãos investigadores. Eu creio que hoje, tanto como no passado, 

importa desenvolver a matriz sociológica, com mais investigação e, certamente, com mais hibridismos disciplinares. No 

passado, pelo contrário, estávamos muito implicados na afirmação da disciplina e a tendência era mais para afirmar fronteiras 

do que para afirmar hibridismos.  

O fundamental, no entanto, será continuar a decifrar velhos e novos enigmas nas nossas sociedades, prestando atenção a 

questões mais especificamente portuguesas, mas sem perder de vista a necessidade de internacionalização em todos os planos.  

Em tempos, atrevi-me a dar alguns conselhos. O primeiro tinha a ver com o esforço de eliminar falsos problemas. As ciências 

sociais e a sociologia em particular estão cheias desses falsos problemas que são muitas vezes apresentados como novos 

problemas e que são falsos porque não têm nada de novo, são novos nomes para velhas questões que muitas vezes produzem 

amnésia da génese, amnésia do que antes se passou sem acrescentar nada e perturbando muitas vezes a própria clareza das 

questões que são postas em cima da mesa. 
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O segundo conselho dirigia-se à necessidade e ao esforço de recensear sistematicamente 

ignorâncias e avançar para a sua superação. É preciso coragem. É mais fácil trabalhar sobre 

o que já se trabalhou, é mais fácil abrir portas que já estão abertas do que tentar ter a 

coragem de enfrentar terrenos de ninguém, vazios de conhecimento ou de conhecimentos 

inadequados. O terceiro conselho tinha a ver com a colaboração inter, pluri e 

transdisciplinar e a partir daí contribuir para definir prioridades de pesquisa suscetíveis de 

desembocar em resultados cientificamente adequados e socialmente relevantes. 

Claro que há condições institucionais para que estes conselhos possam ser seguidos. 

Ninguém consegue fazer um percurso de investigação sustentado sem ter certas garantias 

práticas de funcionamento, uma garantia de estabilidade que é simultaneamente 

económica e emocional. Do ponto de vista teórico, eu acho que nós estamos em condições 

de prosseguir numa senda otimista: a cidadania e a literacia ambiental tendem a melhorar 

a prazo, porque também tem melhorado a literacia de uma forma geral em Portugal. Há 

mais gente com formação, há mais exigência na crítica dos resultados. Está a ser 

desenvolvida, com escolhos e com marchas atrás ocasionais, uma sociedade de conhecimento, com mais gente a ter formação 

de base, formação mais ampla, em geral de boa qualidade, que permite essa difusão da cidadania de uma forma geral e em 

particular da cidadania ambiental. Portanto, há aí algum otimismo. As condições institucionais são decisivas e podem ser 

paralisantes. 

Estamos de pés e mãos atados a opções de natureza política, mas em 

relação às quais não somos completamente impotentes. 

Estamos dependentes de opções de natureza política, mas embora não sejamos completamente impotentes em relação a elas, 

isto é, podemos protestar, podemos manifestarmos publicamente, podemos tentar mostrar às autoridades a necessidade de 

certas coisas, também não podemos ter ilusões de que o locus da decisão não é nosso e, portanto, a nossa capacidade de 

influência a esse nível é relativamente restrita. Não devemos é desistir: temos de avançar nessa senda de reivindicação, 

consciência e prática. 

 

1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOCIEDADE E AMBIENTE 

A secção realizou de 2 a 3 de março de 2020 o seu primeiro seminário internacional, que teve lugar em Lisboa, no Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Realizado precisamente quando em Portugal foram detetados os primeiros 

casos de SARS-CoV-2, o seminário não foi muito afetado pela pandemia, tendo reunido mais de 180 participantes, sendo que 

apenas cinco deles apresentaram as suas comunicações via Skype.  

Quatro autores reconhecidos internacionalmente e com percursos marcantes nesta área desempenharam o papel de keynote 

speakers: Alan Irwin, da Copenhagen Business School (Dinamarca), Matthias Gross, do Helmholtz Centre for Environmental 

Research – UFZ e University of Jena (Alemanha), Noel Castree, da School of Environment and Development, University of 

Manchester (Reino Unido) e Luísa Schmidt, do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.  

O seminário terá contribuído para a internacionalização da 

sociologia do ambiente portuguesa na medida em que não só deu 

visibilidade ao trabalho que temos vindo a fazer, mas também nos 

permitiu contactar pessoalmente com colegas de diversos outros 

países. De facto, muitos dos participantes vieram do Brasil, mas 

também de países como Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, 

Dinamarca, Eslováquia, Suécia, Roménia, Rússia ou Canadá, entre 

outros. A língua mais utilizada foi o inglês, tanto nas sessões 

plenárias como em 76 das comunicações apresentadas, sendo que 47 

das apresentações foram feitas em português. As 123 comunicações 

apresentadas distribuíram-se por 18 sessões temáticas e 12 painéis 

organizados por participantes. 

João Ferreira de Almeida, 2017 



Os temas das comunicações revelaram a abrangência e a complexidade dos problemas em que os participantes estão a 

trabalhar, assim como as suas interligações com as mais diversas áreas da vida em sociedade. Entre os tópicos debatidos 

estiveram: respostas às alterações climáticas, transição energética, relações entre peritos, leigos e políticos, justiça ambiental, 

sustentabilidade urbana, risco, inovação social, mudança social, cultura e consciência ambiental, relações entre humanos e 

animais, governança de recursos, planeamento e políticas públicas, regulação e direito. 

Todos os resumos foram compilados no Book of Abstracts, que ficou disponível online na página do seminário. 

Na organização do seminário contámos com o apoio não só logístico como financeiro do ICS-ULisboa, do programa de 

doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e também da Câmara Municipal de 

Lisboa, que se mostrou especialmente disponível devido ao facto de nesse ano Lisboa ter sido a capital verde europeia. Foi 

nesse âmbito que a Câmara disponibilizou dois autocarros para oferecer aos participantes, na manhã seguinte ao seminário, 

uma visita guiada por alguns dos locais da cidade que exemplificam o trabalho feito no sentido de a tornar mais sustentável.  

Não poderíamos deixar de referir o inestimável apoio dado por Diego Fiel Santos, da Universidade Federal do Juiz de Fora 

(Brasil) e André de Castro Santos, ambos estudantes do doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável do ICS-ULisboa, que se voluntariaram para ajudar na receção e apoio aos participantes.   

 

XI CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA 

Inicialmente agendado para o verão de 2020, no ISCTE e ICS-ULisboa, o XI congresso da APS teve de ser adiado devido à 

pandemia, acabando por se realizar online de 29 a 31 de março de 2021. A pandemia parece também ter afetado a mobilização 

dos participantes, na medida em que nem todos os que tinham submetido propostas de comunicação à nossa secção acabaram 

por se inscrever no congresso. Ainda assim, a secção reuniu 23 apresentações, distribuídas por 6 sessões temáticas.  

Os temas abordados agruparam-se nos seguintes tópicos: 

alterações climáticas e Antropoceno; sociedade e relações 

com a natureza; educação ambiental e sustentabilidade; 

responsabilidade, risco e conflito; água, comunidade e 

governança; e transição energética e justiça social. 

Em conjunto com a secção Conhecimento, Ciência e 

Tecnologia, a nossa secção foi também responsável pela co-

organização de uma sessão semi-plenária. Esta sessão teve 

como tema “Tecnologias, política ambiental e crise climática”, 

tendo sido oradores Anabela Carvalho, da Universidade do Minho, e António Carvalho, da Universidade de Coimbra. A sessão 

foi moderada por Susana Fonseca, da Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável, e membro da nossa seção.  

De modo a ultrapassar a falta de visibilidade dada aos posters, os autores dos dois posters da secção tiveram a oportunidade 

de os apresentar brevemente numa das sessões temáticas. Durante o congresso realizámos também uma reunião geral da 

nossa secção. 

 

DEBATES AMBIENTE E SOCIEDADE 

É com todo o gosto que anunciamos o início de um novo formato de encontros da secção: os Debates Ambiente e Sociedade, 

que irão decorrer online e à noite, de modo a facilitarem a participação dos interessados, independentemente da sua 

localização geográfica e da flexibilidade dos horários de trabalho de cada um. Esperamos assim poder incluir igualmente os 

membros da secção que já não fazem parte da academia. Tratando-se de um horário noturno, esperamos que este formato 

proporcione também mais informalidade, contribuindo para diálogos descontraídos e estimulantes. 

Os temas dos dois primeiros debates vão centrar-se na pandemia de Covid-19 e suas interações com o ambiente e a sociedade. 

Podendo ser abordadas de múltiplos ângulos, nestes debates iremos explorar algumas dessas interações. 

https://ambiente68.wixsite.com/environment-society
https://xi-congresso-aps.eventqualia.net/pt/2020/inicio/


Dois oradores convidados em cada sessão darão o 

mote para a discussão. O primeiro debate, a 30 de 

setembro, contará com intervenções de José Manuel 

Mendes, professor associado do Centro de Estudos 

Sociais da Universidade de Coimbra, e de Iva 

Miranda Pires, professora associada da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. 

O segundo debate programado para este ano 

decorrerá a 25 de novembro e contará com 

intervenções de Luísa Schmidt, investigadora 

principal do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, e de Ângela Morgado, 

diretora executiva da WWF - World Wide Fund For 

Nature - Portugal/ Associação Natureza Portugal. 

Esperamos em breve anunciar novos debates! 

A participação nos debates é livre e aberta a todos, 

quer sejam membros ou não da nossa secção, 

bastando aceder a este link. 

 

NOTÍCIAS 

Aposentação 

Joaquim Gil Nave, professor do ISCTE, um dos responsáveis pela introdução da sociologia do ambiente em Portugal, na 

licenciatura em sociologia do ISCTE, e também co-fundador do Observa – Ambiente, Sociedade e Opinião Pública e membro 

da nossa secção, aposentou-se em fevereiro de 2021. 

Provas de agregação 

Elisabete Figueiredo, professora associada da Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do 

Território, e membro da equipa de coordenação da nossa secção, realizou com sucesso as suas provas de agregação na 

Universidade do Porto em janeiro de 2020. 

Também Luísa Schmidt, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e membro da 

nossa secção, realizou com sucesso as suas provas de agregação neste instituto em março de 2020. 

Página da secção na internet 

A APS vai disponibilizar no seu site páginas a todas as secções que passarão a ser geridas e mantidas diretamente pelas 

respetivas equipas coordenadoras. Assim, em breve teremos uma página com novos conteúdos que serão certamente do 

interesse da comunidade. 
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APELO A CONTRIBUTOS PARA A PRÓXIMA NEWSLETTER 

Com vista à publicação da nossa próxima newsletter anual, relativa a 2021, 

apelamos a que nos enviem informações sobre os principais trabalhos (livros, 

artigos em revistas científicas ou capítulos de livros) que publicaram em 2021 na 

área da sociologia do ambiente, bem como anúncios de eventos que estejam a 

organizar, concursos abertos e calls for papers relevantes para a nossa 

comunidade, assim como notícias sobre as vossas atividades (como projetos 

nesta área aprovados em concursos, provas que realizaram ou prémios que 

receberam, por exemplo). Sempre que possível indiquem-nos um website e, no 

caso das publicações, a referência bibliográfica completa (estilo APA, incluindo 

o doi).   

A próxima newsletter deverá ser publicada em fevereiro de 2022 e o prazo de 

submissão de contributos é 31 de janeiro. 

 

 
 

Contacte-nos 

Secção Ambiente e Sociedade 

Associação Portuguesa de Sociologia 

E-mail: ambiente@aps.pt 

Site: http://www.aps.pt 

Página no Facebook: 

https://www.facebook.com/Ambiente

eSociedadeAPS/ 
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