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Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS desenvolveu no 

decurso do ano de 2004, incluindo-se um quadro demonstrativo das despesas e 

proveitos.  

Actividades científicas, de formação e divulgação 

 Vº Congresso Português de Sociologia 

o - Reuniões com o Conselho Consultivo, Conselho de Programa e 

Comissão Organizadora para  a preparação do Vº Congresso Português 

de Sociologia. 

o - Trabalhos diversos referentes à organização do referido Congresso. 

o - Realização do Vº Congresso de 12 a 15 de Maio. 

o - Trabalhos diversos na sequência do Congresso. 

o - Realização do Forum de Debate “ a APS como Ordem?”, durante o 

espaço do Vº Congresso Português de Sociologia 

 Noites de Sociologia da APS em Braga. Nesta 12ª edição, devido a coincidir 

com a data de realização do Vº Congresso Português de Sociologia  ocorreu 

uma sessão, no espaço VIP do Estádio Municipal de Braga:  

o 12 de Maio: 2004, o ano português do futebol  

(Ana Santos, António Silva e Costa, Salomé Marivoet como oradores e 

Claudino Ferreira como moderador) 

 Realização de uma reunião, na Universidade do Minho, no dia 15 de Maio de 

2004,  entre os Centros de Investigação em Sociologia e o Presidente da FCT. 

 Proposta de correcção da primeira chamada dos exames do 12º Ano da 

disciplina de Sociologia (Junho). 

 Continuação do projecto de reconstrução da página electrónica da APS. 

 Divulgaram-se ainda, através de correio electrónico, um conjunto muito vasto 

de iniciativas como conferências, lançamento de livros, seminários, ofertas de 
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emprego, bolsas de investigação, e os novos números de diversas Revistas 

de Sociologia, entre outras. 

Publicações 

 Publicação das Actas do Encontro Temático Intercongressos “Cidade e 

Culturas – novas políticas, novas urbanidades”, realizado no Porto em 

Setembro de 2001 

 Publicação dos textos do Encontro Temático Intercongressos “A Sociologia no 

Ensino Secundário: Lugares, Saberes, Itinerários” tendo em vista a sua 

publicação em Actas, realizado em Oeiras em Janeiro/Fevereiro de 2002. 

 Publicação do Nº 3 da Revista Com/n/textos de Sociologia referente às Noites 

de Sociologia-2002. 

 Publicação do Boletim Informativo da APS. 

 Preparação da publicação da Actas do Vº Congresso Português de Sociologia. 

 Preparação do Nº 4 da  Revista Com/n/textos de Sociologia referente às 

Noites de Sociologia-2003/4. 

 Preparação da publicação do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e 

Profissão de 2003. 

Processo de Bolonha 

 

 A convite do coordenador designado pela senhora Ministra da Ciência, da 

Inovação e do Ensino Superior para a implementação do processo de Bolonha 

na área das Ciências Sociais, Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, a 

Presidente da APS integrou uma comissão de trabalho, tendo participado em 

váras reuniões desde Junho de 2004. 

 A Direcção da APS realizou uma reunião com os Departamentos de Sociologia 

de todas as Universidades do país (públicas e uma privada) com licenciatura 

em Sociologia para debater as questões relacionadas com o Processo de 



APS                                                                                                               Relatório de Actividades – 2004 
 
 

4 

 

Bolonha. A partir desta reunião foi elaborado um documento com uma 

tomada de posição conjunta sobre o Processo de Bolonha, enviado para o 

gabinete da então senhora ministra da Ciência, Investigação e Ensino 

Superior e divulgada no jornal Público na edição de 5 de Novembro de 2004 

(posição esta ratificada em nova reunião realizada no dia 17 de Janeiro de 

2005 e enviada para o “Espaço de Discussão” disponível no site do Ministério 

da Ciência, Inovação e Ensino Superior desde 28 de Janeiro de 2005) 

 

Outras actividades 

 Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 

2003. 

 Realização da Assembleia Geral Eleitoral onde foram eleitos os corpos 

gerentes para o biénio 2004-2006, tendo sido eleita a Lista A. 

 Envio aos sócios do Boletim Informativo e da Revista Com/m/textos de 

Sociologia nº 3   

 Apoio à  realização do Fifth International Laboratory for PhD Students da 

International Sociological Association (ISA), sobre o tema New Urbanscapes: 

Theoretical and Methodological Approaches. que teve lugar em Coimbra de 6 

a 12 de Setembro de 2004 

 

 

 

 

 

 

 


