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◗ Boaventura de Sousa Santos recebe
prémio em sociologia do direito

O sociólogo Boaventura de
Sousa Santos foi distinguido
pela Associação Internacional
de Sociologia com o Prémio
Adam Podgórecki, a mais ele-
vada distinção atribuída na área
da sociologia jurídica, revelou
ontem fonte da Universidade
de Coimbra.
“O prémio representa o reco-
nhecimento dos pares do con-
tributo mundial de Boaventu-
ra de Sousa Santos para o de-
senvolvimento da sociologia do
direito”, revela uma nota do
Centro de Estudos Sociais
(CES), instituição de investiga-
ção de Coimbra da qual o pre-
miado é director.
Segundo a mesma nota, o in-
vestigador do CES “tem reali-
zado um trabalho pioneiro nes-
te domínio”, sendo responsá-
vel por vários projectos em Por-
tugal e no estrangeiro.
Boaventura de Sousa Santos
coordena ainda o Observatório
da Justiça Portuguesa, criado em
1996, que tem vindo a acompa-
nhar e analisar o desempenho
do direito e da justiça e que pe-
riodicamente produz relatórios
e pareceres para a melhoria do
sistema judiciário. 
O prémio foi entregue quinta-
feira em Oñati, Espanha, du-
rante o Encontro Anual do Co-
mité de Investigação em Socio-
logia do Direito da Associação

Internacional de Sociologia.
O galardão foi criado em 2004
para distinguir alternadamen-
te investigadores de elevado
mérito científico e jovens inves-
tigadores, sendo a primeira vez
que é atribuído a um portu-
guês.
Boaventura de Sousa Santos é
professor catedrático da Facul-
dade de Economia da Univer-
sidade de Coimbra, Distin-
guished Legal Scholar da Uni-
versidade de Wisconsin-Madi-
son e Global Legal Scholar da

Universidade de Warwick.
Além de director do CES, diri-
ge ainda o Centro de Docu-
mentação 25 de Abril da Uni-
versidade de Coimbra. 
A sua investigação tem-se cen-
trado nos estudos sobre episte-
mologia, sociologia do direito,
teoria pós-colonial, democra-
cia, interculturalidade, globali-
zação, movimentos sociais e di-
reitos humanos. Os seus livros
têm sido publicados em portu-
guês, inglês, italiano, espanhol,
alemão e francês.
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