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A conferência
realizar-se-á
pelas 14h00, no
anfiteatro 2, ao
Campus Uni-
versitário da
Penteada.

A prelectora Sílvia Portugal é doutorada em Sociologia, professora
Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
(FEUC) e investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES).

Papel da família hoje

O Centro de Competên-
cia de Artes e Humanidades
da Universidade da Madeira
promove, no próximo dia 21
de Janeiro, uma conferência
subordinada ao tema “O
que muda e o que perma-
nece na(s) família(s) do sé-
culo XXI: contribuições da
teoria sociológica”.

A conferência, proferida
por Sílvia Portugal, tem por

objectivo desconstruir algu-
mas "ideias feitas" acerca da
realidade familiar no início
do século XXI: a crise da fa-
mília, a sua incapacidade de
resposta aos problemas ac-
tuais, a perda de papéis e
funções e simultaneamente
analisar as mudanças e con-
tinuidades nas estruturas e
valores familiares revelando
a sua capacidade de resis-

tência e adaptabilidade aos
desafios do século XXI.

A prelectora é doutorada
em Sociologia, professora
Auxiliar da Faculdade de
Economia daUniversidade
de Coimbra (FEUC) e investi-
gadora do Centro de Estudos
Sociais (CES).

O seu trabalho de investi-
gação tem usado a teoria das
redes para discutir as rela-
ções entre sistemas formais
e informais de produção de
bem-estar. Tem pesquisado
sobre a importância da famí-
lia no sistema de protecção
social português, dando es-
pecial destaque ao papel das
mulheres, com diversas pu-
blicações nacionais e estran-
geiras nesta área. A confe-
rência, no âmbito da
disciplina “Família: Uma con-
textualização cultural e psi-
cossocial”, realizar-se-á pelas
14h00, no anfiteatro 2, ao
Campus Universitário da
Penteada.

A entrada é aberta ao pú-
blico em geral. 1

A prelecção será feita na UMa.
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