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1. Introdução 

Em 2016, realiza-se o Processo Eleitoral para os órgãos da APS para o biénio 2016-2018. A 

votação irá ocorrer no dia 8 de Julho de 2016, em Faro, por ocasião do IX Congresso 

Português de Sociologia. 

Assim, a conjugação destes dois factores leva a que o Plano de Actividades para 2016 

compreende o período até à realização da votação assegurando o normal funcionamento 

da Associação e os trabalhos de preparação e realização do IX Congresso. 

2. Atividades científicas, de formação e de divulgação 

Realização do IX Congresso Português de Sociologia.  

 

Retomar a realização das Noites de Sociologia em Lisboa. 

 

Apoiar os eventos organizados pelas Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS. 

 

Participar em eventos que correspondam a solicitações externas e que visem a promoção 

da Sociologia portuguesa.  

 

3. Publicações 

Dar continuidade à publicação semanal da Newsletter da APS. 

 

Continuar a publicação da revista SOCIOLOGIA ON LINE procurando reforçar a sua 

periodicidade e prosseguir os esforços no sentido da indexação da revista em bases de 

dados internacionais, designadamente na Revues.org e Latindex.  

 

Utilizar o DOI nas edições da APS. 

 

Editar as Actas do Encontro Migrações e cidadania na Europa do Sul, co-organizado pela 

APS no âmbito do RN27 Southern European Societies da ESA. 

 

Editar as Atas do IX Congresso Português de Sociologia, com o título Portugal, território de 

territórios.  

  

4. Internet 
Manter e melhorar o site da APS, nos seus vários módulos, bem como a página da APS no 

Facebook. 

 

Continuar a promover a APS junto de páginas virtuais internacionais (ISA, ESA, associações 

nacionais congéneres). 
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5. Outras atividades 

Manter o esforço de captação de novos sócios. 

 

Manter o regular atendimento aos sócios. 

 

Manter o trabalho de sensibilização dos sócios com quotas em atraso para a sua 

regularização. 

 

Manter o questionário on line que permitirá actualizar o ficheiro da APS, assim como a 

sociografia dos seus associados. 

 

Realizar a Assembleia-Geral Ordinária para aprovação do Relatório de Atividades de 

2015, do Exercício de 2015 e do Plano de Atividades para 2016. 

 

Continuar a acompanhar a atividade da FCT e das outras instituições financiadoras da 

investigação sociológica em Portugal.  

 

Desenvolver esforços dentro da estrutura da APS, e em conjunto com outras Associações 

e Instituições científicas, no sentido de se tomarem posições concertadas no que diz 

respeito às políticas de I&D.  

 

Continuar a participar, quando possível, em eventos diversos, conforme os convites que 

forem dirigidos à Direção da APS.  

 

6. Secções Temáticas e Núcleos Regionais 

Manter o apoio ao funcionamento das Secções Temáticas e Núcleo Regionais da APS.  

Promover a emergência de novas secções temáticas a partir das diversas sociologias 

especializadas e da conjugação de interesses dos investigadores. Incentivar a 

transformação das «áreas temáticas» dos Congressos em Secções temáticas auto-

organizadas. 

Em 2016 as actividades das Secções Temáticas inserem-se nos trabalhos relativos ao IX 

Congresso Português de Sociologia. Elaboração da Call específica, avaliação das proposta 

submetidas, organização das mesas, moderação das mesas e realização de reuniões da ST 

durante o IX Congresso. 

ST Sociologia do Direito e da Justiça 

Preparado ainda em 2015 o Primeiro Encontro da ST “Sociologia do Direito e da 

Justiça” realizou-se na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a 8 e 

9 de Janeiro de 2016. Sobre o tema Direitos, Justiça, Cidadania: o Direito na 

Constituição da Política. Pretendeu-se conciliar de maneira aberta e plural, na 

continuidade dos encontros da Área Temática “Direito, Crime, Dependências” nos 
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Congressos da APS do Porto e de Évora, os objectivos de, por um lado, pôr em 

discussão um tema principal ligado à actualidade, e, por outro lado, dar visibilidade 

à variedade e vitalidade da investigação sociológica sobre direito e justiça a 

realizar-se actualmente em Portugal.  

ST Arte, Cultura e Comunicação 

Co-organiza o Encontro Arts and creativity: working on identity and difference, a 9th 

Midterm Conference of the RN-Sociology of Arts da European Sociological 

Association. O Encontro terá lugar no Porto, de 8 a 10 de Setembro de 2016. 

ST Trabalho, Organizações e Profissões 

Co-organiza o Encontro Professions, Knowledge and Organisations, o 9th Interim 

Meeting do RN19 – Sociology of Professions da European Sociological Association. 

O Encontro terá lugar na Universidade de Aveiro, de 8 a 10 de Setembro de 2016. 

 

 

 

 


