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Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS se propõe desenvolver 

no decurso do ano de 2003. 

 

Actividades científicas, de formação e divulgação 

 

 Realização de um Ciclo de Conferências intitulado Sociologia, Ciência e Profissão. 

Prevê-se a realização de oito conferências em Lisboa, Faro, Coimbra, Porto, Braga, 

Ponta Delgada, Covilhã e Évora. As três primeiras já se realizaram e a quarta, no 

Porto, está já organizada: 

Lisboa a 13 de Janeiro no ISCTE 

(Oradores: Boaventura de Sousa Santos, Isabel Garcias, José Madureira 

Pinto, Manuel João Ribeiro; Moderador: António Firmino da Costa) 

Faro a 21 de Março na Univ. do Algarve 

(Oradores: Anália Torres, António Teixeira Fernandes, Jorge Queiróz, Luís 

Baptista, Luíza Brázia; Moderador: Ana Maria Romão) 

Coimbra a 22 de Abril na Faculdade de Economia da Univ. de Coimbra 

(Oradores: António Firmino da Costa, Augusto Santos Silva, Susana 

Rodrigues, Rosa Parkinson; Moderador: Elísio Estanque) 

Porto a 13 de Maio na Facildade de Letras da Univ. do Porto 

(Oradores: Ana Luísa Oliveira Ramos, Ana Nunes de Almeida, Fátima 

Gonçalves, José Resende; Moderador: Isabel Dias) 

Ponta Delgada em Outubro de 2003. 

Braga em data a agendar.  

Covilhã em data a agendar. 

Évora em data a agendar. 

 

 Realização das Noites de Sociologia da APS, em colaboração com a Livraria Barata. 

Nesta 11ª edição das Noites terão lugar 3 sessões: 

22 de Maio – Crise Económica e Impactos no Mundo do Trabalho 

(Oradores: Elísio Estanque, Paulo Trigo Pereira, António Casimiro Ferreira; 

Moderador: Luís Baptista)  
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29 de Maio – Tempos e Contexto da Literacia 

(Oradores: José Manuel Resende, Graça Didier, Maria do Carmo Gomes; 

Moderador: Salomé Marivoet) 

4 de Junho – Agenda Mediática e Relevância Pública 

(Oradores: José Rebelo, Paula Moura Pinheiro, Pedro Vasconcelos; 

Moderador: Anália Torres) 

 

 Co-organização da conferência de homenagem a Pierre Bourdieu Memória e 

Actualidade – Perspectivas da Sociologia e da História sobre a obra científica 

de Pierre Bourdieu, com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova 

de Lisboa. Agendada para 6 de Junho no Auditório da FCHS/UNL, com a participação 

de José Madureira Pinto, Christophe Charle, Louis Pinto e José Manuel Resende. 

 

 Realização de uma conferência internacional tripartida de sociólogos franceses, 

portugueses e brasileiros, para a qual contamos com o apoio institucional e o 

empenho pessoal do actual Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Prof. 

Doutor Fernando Ramôa Ribeiro. Em discussão estarão as questões da 

internacionalização da produção sociológica de países de língua de origem latina. 

Prevê-se também a participação de colegas espanhóis e italianos. 

 

 Retomar a realização dos Cursos de SPSS (Introdução à Análise de Dados em SPSS e 

Análise Multivariada em SPSS) e realizar novos cursos de Análise de Correspondências 

em SPAD. 

 

 Realização de cursos de actualização sobre a Sociologia e as Sociedades 

Contemporâneas, dando particular relevo às mudanças sociais em Portugal. 

 

 Início dos trabalhos da organização do V Congresso Português de Sociologia, 

nomeadamente: 

o Reunião com o Conselho Consultivo, realizada no de 13 de Janeiro. 

o Reunião no Instituto de Ciências Sociais da Univ. do Minho, a 31 de Janeiro, 

sobre as condições de sediação do congresso na cidade de Braga. 
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o Nova Reunião do Conselho Consultivo. 

o Constituição final das equipas de trabalho (Comissão Organizadora e 

Conselho de Programa). 

o Apresentação ao Conselho de Programa de uma proposta de organização 

temática e da estrutura de funcionamento do congresso. 

 

 Apoiar as iniciativas que venham a ser propostas pelas Secções Temáticas. 

 

 

 Preparação do Tempo de Antena da APS na RTP. 

 

 Reformulação da Página Electrónica da APS, com lançamento em Maio. 

 

 

 
Publicações 

 

 Reformulação do Boletim Informativo da APS. 

 

 Publicações em curso, como programado, das Actas do Encontro do Porto "Cidade e 

Culturas", das “Noites de Sociologia 2002” e das Actas do Encontro de Oeiras “A 

Sociologia e o Ensino Secundário”. 

 

 Publicações previstas: 

o Actas do Colóquio Internacional “Família, Género e Sexualidade nas 

Sociedades Contemporâneas”. 

o Conferências “Sociologia – Ciência e Profissão” (1º volume). 

o “Noites de Sociologia 2003”. 

 

 Reedição, em formato de livro, do Código Deontológico. 
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Estímulos à comunidade de sociólogos  

 
 

 Apoio ao encontro A Cidade, entre Projectos e Políticas, a realizar pelo Instituto 

de Sociologia da Univ. do Porto a 30 de Junho, que contará com a presença de 

especialistas portugueses e espanhóis na área das questões urbanas. 

 

 Apoio à realização de uma Conferência sobre o  tema Sociedade e Fiscalidade. 

 

 Apoio ao encontro A Sociologia face às transformações da Educação em 

Portugal, a realizar pelo CIES/ISCTE, previsto para Junho de 2003. 

 

 Continuar a apoiar iniciativas científicas promovidas por núcleos de estudantes 

de Sociologia, nomeadamente as já realizadas Noites de Sociologia do Porto (28 e 30 

de Abril). 

 

 

Outras actividades 

 

 Na sequência de afirmações pouco abonatórias para a sociologia publicadas no Diário 

de Notícias de 6 de Fevereiro e atribuídas ao Prof. Ramôa Ribeiro, Presidente da FCT 

(Fundação para a Ciência e Tecnologia), a direcção dirigiu-lhe uma carta pedindo 

esclarecimentos. Esta atitude teve como consequência a solicitação, por parte do 

Presidente da FCT, de uma reunião com a direcção da APS com vista a 

esclarecer as suas afirmações.   

 Ao preparar um conjunto de documentos, sobre financiamento de projectos de 

investigação nas diferentes áreas cientifícas, a direcção detectou um conjunto de 

erros graves de cálculo constantes do SITE da FCT, que contribuíram, de resto, 

para sustentar uma visão distorcida sobre o financiamento atribuído à sociologia.  
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 Os erros detectados, comunicados à FCT, levaram a direcção a uma análise mais 

detalhada dos dados e à elaboração de um documento com uma informação precisa 

sobre a situação real, e a partir do qual se conclui, por exemplo, que as ciências 

sociais têm apenas cerca de 15% das verbas atribuídas para o conjunto dos 

projectos. Já a sociologia recebe apenas cerca de 15% do financiamento no 

subconjunto das ciências sociais. Estas, e outras informações, constam do referido 

documento que brevemente poderá ser consultado na página da APS.   

 Na sequência desta reunião, a direcção promoveu um encontro com representantes de 

todos os centros de investigação em sociologia do país, com a presença do Prof. 

Râmoa Ribeiro, que prestou um conjunto de esclarecimentos sobre problemas 

relacionados com a investigação científica em Portugal.  Deste encontro decorreu a 

decisão de realizar, todos os anos, uma reunião da mesma índole. A APS tornou-se 

assim num interlocutor  entre a FCT e os centros de investigação científica em 

Sociologia. 

 

 Desenvolver uma estratégia de actuação em relação à questão do ensino da 

Sociologia no ensino secundário, nomeadamente procurando intervir na presente 

reestruturação curricular e pedindo uma audiência ao Ministro da Educação. 

 

 Dar continuidade a colaborações solicitadas por entidades oficiais no âmbito das 

competências científico-profissionais da APS, em particular o Ministério da Educação, 

nomeadamente: 

o Parecer sobre a proposta de programa para a disciplina de 12º ano “Temas 

Sociais e Culturais Contemporâneos” (já realizado). 

o Parecer sobre a proposta de programa para a disciplina de 12º ano de 

“Sociologia” (já realizado). 

o Proposta de correcção da Prova de Exame de Sociologia do 12º ano. 

 

 Reestruturar as formas de contacto com os associados através da concentração da 

comunicação na correspondência electrónica (email) e nas informações 

disponibilizadas no novo site da APS. Pretende-se, desta maneira, não só agilizar as 

interacções entre associados e APS, como também aumentar a celeridade das 
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comunicações, ao mesmo tempo que se efectuam poupanças relevantes nos gastos da 

Associação. Da mesma maneira, a transferência da APS para as novas instalações do 

ICS/UL (ocorrida em Março transacto) vieram melhorar as condições de trabalho e de 

atendimento aos associados e ao público, dada a extrema exiguidade das anteriores. 

No entanto, a melhoria das presentes instalações, nomeadamente com o aumento do 

espaço disponível, continua a ser um objectivo da Direcção. 

 

 Reactivar a Secção do Campo Profissional através de iniciativas que ampliem os 

espaços de trocas de ideias e informação sobre as dinâmicas do mundo do trabalho 

para os sociólogos. Simultanea e complementarmente pretende-se criar um 

Observatório de Inserção Profissional dos Sociológos, que actualize o 

conhecimento as situações e condições profissionais dos sociólogos. 


