
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APS                                                                                                             Plano de Actividades – 2007 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Introdução 

 

1. Actividades Científicas, de formação e divulgação 

 

2. Publicações 

 

3. Processo de Bolonha 

 

4. Outras actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APS                                                                                                             Plano de Actividades – 2007 

 

 3 

 

 

Introdução 

 

O ano de 2007 afigura-se como um momento crucial para a Associação Portugue-

sa de Sociologia. Importa reflectir e agir em conformidade com as mudanças ne-

cessárias no plano da reorganização interna, assim como na relação com os asso-

ciados e com as entidades de referência. A longa preparação do vortal, 

imprescindível para uma maior aproximação aos sócios mas também para uma 

visibilidade da associação para a sociedade portuguesa em geral, continuará a ser 

acompanhada por uma preocupação de capacitar a APS em termos de estrutura 

de apoio para o futuro. 

Cientes dos constrangimentos (essencialmente recursos económicos e humanos) 

com que nos deparamos para a realização de tais desafios, apresenta-se, de se-

guida, o conjunto de actividades que a APS tem realizado e se propõe concretizar 

no decurso do ano de 2007. 

 

1. Actividades científicas, de formação e divulgação 

 

 Preparar o arranque da fase preparatória do VI Congresso Nacional de Socio-

logia Mundos Sociais: Saberes e Práticas que terá lugar, de 25 a 28 de Junho 

de 2008, na Fundação Calouste Gulbenkian e na Faculdade de Ciências Soci-

ais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; 

 Promover a candidatura e a participação nos trabalhos preliminares do 9º 

Congresso da ESA, a ser realizado em Lisboa, de 2 a 5 de Setembro de 2009, 

pelas seguintes instituições: ISCTE, ICS, FCSH/UNL e APS; 

 Co-organizar o V Encontro de Sociologia da Educação a realizar em Aveiro, 

em data a anunciar; 

 Colaborar na preparação do X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências So-

ciais a ter lugar em Braga, em 2008; 

 Organizar a 14ª edição das Noites de Sociologia da APS a 28 de Junho de 

2007; 
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 Organizar e participar, no âmbito da ReSu, uma sessão conjunta com o título 

What is happening to sociology students after graduation? no 8º Congresso  

da ESA Conflict, citizenship, and civil society, em Glasgow, de 3 a 7 de Se-

tembro. Esta sessão irá debater o futuro profissional dos sociólogos após a 

formação académica; 

 Preparar e concretizar um Encontro no ISCTE, entre 19 e 20 de Outubro, so-

bre o Estado da Sociologia em Portugal – Formação, Investigação e Profissi-

onalização; 

 Efectuar on-line, no vortal da APS, um Debate prévio sobre o Estado da Soci-

ologia em Portugal, que antecederá o Encontro de Outubro; 

 Iniciar o Ciclo de Formação APS, nomeadamente na área de Análise de Da-

dos. 

 Organizar uma Conferência sobre Etnicidade e Racismo a realizar no último 

trimestre de 2007. 

 

2. Publicações 

 Lançamento e publicação regular da News Letter da APS;  

 Desenvolver a linha editorial APS através da publicação electrónica de: 

 Actas dos ateliers do V Congresso Português de Sociologia, em Cd- 

Rom;  

 Actas do Colóquio Internacional Família, Género e Sexualidade nas 

Sociedades Contemporâneas, em Cd-Rom; 

 Textos disponíveis do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Pro-

fissão, on- line; 

 Textos das Noites de Sociologia 2003 e 2004, on-line; 

 Textos do Encontro Futuros da Profissão Sociólogo, on-line; 

 Textos do Encontro Estado da Sociologia em Portugal: formação, in-

vestigação e profissionalização, on-line. 
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3. Processo de Bolonha  

 Realizar uma reunião com os representantes dos Departamentos de Sociolo-

gia das diversas Faculdades, públicas e privadas, do país (15 de Janeiro) com 

o objectivo de tomar conhecimento da reestruturação dos cursos de Sociolo-

gia segundo o “modelo de Bolonha”; 

 Acompanhar a implementação do Processo de Bolonha no âmbito das posi-

ções anteriormente tomadas pela APS. 

4. Outras actividades 

 Elaborar uma proposta de revisão dos Estatutos da APS e sua submissão à 

Assembleia-Geral; 

 Lançar o vortal da APS (mantendo o mesmo endereço: www.aps.pt); 

 Reunir o Conselho Consultivo da APS; 

 Reunir o Conselho de Programa do VI Congresso Português de Sociologia; 

 Reunir o Conselho de Deontologia; 

 Realizar um questionário on-line que permitirá actualizar o ficheiro da APS, 

assim como a sua sociografia; 

 Realizar a Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2006 e 

do Plano de Actividades para 2007; 

 Disponibilizar novas formas de pagamento das quotas, sem qualquer custo 

para os sócios, pelo Sistema de Débitos Directos; 

 Celebrar um protocolo entre a APS e a Caixa Geral de Depósitos com o objec-

tivo de disponibilizar diversos benefícios aos sócios da APS; 

 Aprofundar as iniciativas de articulação com o Ministério da Educação, no 

sentido de ver reconhecidas as competências dos sociólogos no âmbito do 

Ensino Básico e Secundário. 

 A Direcção da APS participa, a convite, em diversos eventos: 

 XII Encontro Nacional de SIOT a 27 de Março de 2007; 

 IX Jornadas do Departamento de Sociologia em Évora a 27 de Abril 
de 2007. 


