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1. Introdução  

 Em 2012 realiza-se o processo eleitoral dos órgãos da Associação Portuguesa de Sociologia para o 
biénio 2012-2014.  

Nos termos da proposta que a Direção submeterá à Assembleia-Geral de 10 de Abril de 2012, a 
eleição dos Corpos Sociais da APS terá lugar em Junho de 2012, durante o VII Congresso Português 
de Sociologia. A Direção fundamenta esta proposta, que consubstancia uma exceção ao preceito 
estatutário de eleição dos Órgãos Sociais até 31 de março, nos seguintes termos: 

1. Tratar-se de um ano (2012) no qual se realiza um Congresso Português de Sociologia, sendo 
aconselhável evitar uma mudança de Direção a menos de três meses da realização do 
referido evento; 

2. Ser desejável que a Assembleia eleitoral se realize num momento em que se reúne 
presencialmente um elevado número de associados (Congresso), procurando que o 
calendário eleitoral da APS se adeque ao seu calendário de atividades, evitando vazios e 
descontinuidades. 

O Plano de Atividades da Direção atualmente em exercício refere-se, necessariamente, apenas ao 
período prévio à realização dessa Assembleia eleitoral de junho (no caso de a proposta da Direção 
ser aprovada). As actividades do restante período do ano, isto é, depois de junho, serão as que 
constarem no plano da lista que for eleita. 

 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 2012 

 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOCIOLOGIA 
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2. Actividades científicas, de formação e de divulgação 
 

 Organizar, com a Federação Espanhola de Sociologia, o I Encontro Ibérico de Sociologia, que 
contou com o apoio da ISA, em Madrid, a 2 e 3 de Março. 

 Organizar o VII Congresso Português de Sociologia que terá lugar na Universidade do Porto, de 19 a 
22 de junho. 

 Apoiar outros eventos organizados pelas Secções Temáticas e Núcleo Regional da APS. 

 Organizar, em parceria com a Universidade de Évora de um Workshop sobre o tema 
Empregabilidade e formação dos/as sociólogos/as em tempo de crise, na Universidade de Évora, em 
abril. 

 Participar em outros eventos que correspondam a solicitações externas, e que visem a promoção 
da Sociologia portuguesa. 

3. Publicações  

 Publicar semanalmente a Newsletter da APS. 

 Preparar a edição do nº 5 da SOCIOLOGIA ON LINE. 

4. Outras actividades 
 

  

Participação, a convite, de Ana Romão e Dalila Cerejo na Conferência Nascer em Portugal, do Ciclo 
Roteiros do Futuro organizado pela Presidência da República, a 17 de fevereiro, em Cascais. 

 Participação de Paula Abreu em representação do Presidente da APS, a convite do Núcleo de 
Estudantes de Sociologia da Associação Académica de Coimbra (NES/AAC), na mesa de abertura do 
primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia no dia 23 de março, na Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra. 

 Realizar uma reunião com os coordenadores das Secções e Áreas temáticas do VII Congresso 
Português de Sociologia, em fevereiro. 

 Deslocação de Manuel Carlos Silva, Presidente da APS, Pedro Abrantes, da coordenação da Secção 
Temática e Sociologia da Educação e Rosa Moinhos, representante da APS no GAVE ao Ministério 
da Educação e Ciência para uma Audiência com a Secretária de Estado do Ensino Básico e 
Secundário. 

 Actualizar a listagem dos sócios. 

Manter, renovar e melhorar o vortal da APS. 
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 Manter o questionário on-line que permitirá actualizar o ficheiro da APS, assim como a sociografia 
dos seus associados. 

 Realizar Assembleia-Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2011 e do Plano de Actividades 
para 2012, e ratificação do Núcleo dos Açores. 

 Manter o apoio ao funcionamento das Secções Temáticas e Núcleo Regional da APS já constituídos 
e a constituir. 

 Manter o regular atendimento aos sócios. 

 Manter o regular atendimento à comunidade de profissionais e estudantes em Sociologia e Ciências 
Sociais, à Comunicação Social e ao público em geral. 

 Incentivar e implementar a constituição de Secções com base nas já elencadas no último Congresso 
ou outras novas que, fundamentadamente, se justifiquem. 

 


