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O Prémio Análise Social 2009, no valor de 2500 euros, destinado a
galardoar o melhor artigo/estudo publicado na revista em 2008, foi
atribuído a Pedro Magalhães (ICS, Universidade de Lisboa), “Redes
sociais e participação eleitoral em Portugal”, Análise Social, XLIII (3),
2008, pp. 473-504.
Sumário: Este artigo aborda os efeitos das redes sociais dos eleitores na sua
propensão para o voto. Vários modelos formais têm proposto que a decisão de
votar deverá ser vista como interdependente em relação às decisões dos membros
da rede social a que o indivíduo pertence. Utilizando dados recolhidos em dois
inquéritos através de questionários realizados após as eleições legislativas de 2005
e as presidenciais de 2006, este artigo sugere que, à semelhança do que sucede com
a opção de voto, as redes sociais exercem uma enorme influência sobre a decisão
de votar. Contudo, ao contrário do que sucede com a opção de voto, essa influência
é, neste caso, predominantemente normativa e não informacional.

O Prémio Especial do Júri 2009, no valor de 750 euros, destinado a
galardoar o melhor artigo/estudo da autoria de um jovem investigador
publicado na revista em 2008, foi atribuído a Renato Miguel do Carmo
(ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa), “Da escala ao território: para
uma reflexão crítica do policentrismo”, Análise Social, XLIII (4), 2008,
pp. 775-793.
Sumário: Este artigo pretende realizar uma análise reflexiva sobre o conceito de
policentrismo, cujos pressupostos orientam grande parte das actuais políticas de
ordenamento do território, no sentido de compreender se este representa a resposta
mais viável para a resolução dos desequilíbrios regionais do território nacional,
nomeadamente os que afectam as zonas que se encontram na encruzilhada da
urbanização e da marginalização. Para o efeito, iremos utilizar como contexto de
análise os estudos que temos vindo a realizar sobre a região do Alentejo.

O prémio foi atribuído pelo seguinte júri: Jaime Reis (ICS, Universidade de Lisboa, presidente); Jorge Flores (Universidade de Brown,
EUA); Peter Fry (Universidade Federal do Rio de Janeiro); Philippe
Schmitter (Instituto Universitário Europeu, Florença).
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The Análise Social Prize 2009, with a value of 2,500 euros, for the best
article or essay published in the journal in 2008, was awarded to Pedro
Magalhães (ICS, University of Lisbon), “Social networks and the propensity to vote in Portugal”, Análise Social, XLIII (3), 2008, pp. 473-504.
Abstract: This article addresses the effects of social networks on the propensity
of electoral voters to vote. Various formal models have suggested that the decision
to vote has to be seen as being dependent on decisions of the members of the social
network to which the individual belongs. Using data gathered in two survey
questionnaires after the parliamentary elections of 2005 and the presidential
elections of 2006, this article suggests that, as with the option to vote, social
networks have a huge influence on the decision to vote. Unlike the option to vote,
however, the influence in this case is mainly normative rather than of an
informational nature.

The Special Prize of the Jury 2009, with a value of 750 euros, for the
best article or essay published in the journal in 2008 by a young
researcher, was awarded to Renato Miguel do Carmo (ISCTE, Lisbon
University Institute), “From scale to territory: toward a critical theory of
polycentrism”, Análise Social, XLIII (4), 2008, pp. 775-793.
Abstract: This article seeks to develop an analytical theory of the concept of
polycentrism, the assumptions of which provide the foundations for most of the
current land planning policy framework, with a view to analyzing whether
polycentrism is the best solution to the regional imbalances in the national
territory, in particular those affecting areas that are caught between urbanization
and marginalization. Studies we have been carrying out on the Alentejo region will
be used for this purpose.

The prize was awarded by the following jury: Jaime Reis (ICS,
University of Lisbon, president); Jorge Flores (Brown University, USA);
Peter Fry (Federal University of Rio de Janeiro); Philippe Schmitter
(European University Institute, Florence).
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