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

desenvolver no decurso do ano de 2005.  

 

Actividades científicas, de formação e divulgação 

 Comemoração dos 20 anos da fundação da APS 

o Conferências: 

 Loïq Wacqant "GHETTOS EVERYWHERE? RETHINKING URBAN POVERTY AND 

SEGREGATION IN EUROPEAN SOCIETIES" 

 8 de Junho – Auditório do ICS-UL 

 
 Fernando Henrique Cardoso  

 8 de Setembro – Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 Preparação do Encontro Temático  a realizar em Vila Real, no primeiro semestre de 
2006, em colaboração com o Depto. de Economia e Sociologia da UTAD.  

 

 Encontro de Sociologia da Educação - Leiria 
 

 Continuação do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão (Covilhã, 

Évora e Braga) 

 Noites de Sociologia da APS  

 Como já é habitual pretendemos realizar a proposta de correcção da primeira 

fase dos exames do 12º Ano da disciplina de Sociologia (em Junho). 

 Realização da terceira reunião entre os Centros de Investigação em 

Sociologia e o Presidente da FCT, na sequência das reuniões já realizadas em 

2003 e 2004. 

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

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

de Análise de Correspondências em SPAD. 

 

Publicações 
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 Publicação do Boletim Informativo da APS. 

 Publicação das Actas do Vº Congresso Português de Sociologia 

 Publicação das Actas do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão 

 Publicação dos textos das Noites de Sociologia 2003 e 2004 na Revista 

Com/n/textos de Sociologia. 

 Publicação das Actas do Colóquio Internacional Família, Género e Sexualidade 

nas Sociedades Contemporâneas. 

 Reedição do Código Deontológico. 

 

Processo de Bolonha 

 

 Continuação dos trabalhos de acompanhamento do Processo de Bolonha: 

segunda tomada de posição pública sobre o documento produzido pelo Prof. 

Manuel Braga da Cruz, propondo uma licenciatura com duração de 3 anos sob 

a designação genérica de Ciencias Sociais, na qual a Sociologia se diluia. 

Promoveu-se de novo uma reunião alargada aos representantes de todas as 

faculdades do país com licenciatura em Sociologia, donde resultou uma 

posição conjunta que a APS enviou para o gabinete da senhora ministra da 

tutela e divulgou por vários meios, constando inclusivamente no espaço de 

discussão do site do Ministério da Ciência, da Inovação e do Ensino Superior. 

Pelos meios ao seu dispor a APS incentivou os sócios a participar activamente 

no debate público. 

 

Debate: Os futuros da Profissão Sociólogo 

 Desenvolvimento do debate sobre os futuros da profissão sociólogo através 

da preparação de uma iniciativa a ter lugar em Fevereiro de 2006. 
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Apoios a outras iniciativas   

 Apoiar a realização das Noites de Sociologia no Porto, promovida pelo Núcleo  

 de Estudantes de Sociologia da Universidade do Porto.   

 Divulgar ainda, através de correio electrónico, um conjunto muito vasto de 

iniciativas como conferências, lançamento de livros, seminários, ofertas de 

emprego, bolsas de investigação, e os novos números de diversas Revistas 

de Sociologia, entre outras. 

 

Outras actividades 

 Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 

2004. 

 Pedido de regularização do pagamento das quotas aos sócios que se 

encontram em situação irregular 

 Continuar e aprofundar as iniciativas de articulação com o Ministério da 

Educação, no sentido de regularizar a situação da Sociologia no Ensino 

Secundário e de acompanhamento dos programas das disciplinas de teor 

sociológico. 

 Deslocação a Miami e Philadelphia no âmbito da reunião do Conselho de 

Associações Nacionais da ISA (Associação Internacional de Sociologia) e 

comemoração do centenário da ASA (Associação Americana de Sociologia). 

 


