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Apresentação 

O ano de 2011 ficou marcado por uma intensa atividade associativa, confirmando que 

a APS é hoje um ativo importante na comunidade sociológica nacional, marcando 

uma agenda de iniciativas, participando em diversos eventos, nacionais e 

internacionais, fazendo aumentar o prestígio e reconhecimento públicos dos 

sociólogos portugueses. 

O ano de 2011 foi, também, um ano de acrescidas preocupações em face da 

agudização da crise social do País, em particular nas suas vertentes económica e 

política, que não deixou de influenciar o exossistema em que a APS se movimenta, e 

muito particularmente a vida profissional e pessoal dos nossos associados. 

Por força dessa mesma crise, ou a seu pretexto, a APS sentiu dificuldades crescentes 

nalguns domínios, com destaque para os apoios que habitualmente recebe, 

designadamente da FCT, que foram bruscamente diminuídos, sem perspetivas de 

alteração positiva num horizonte próximo. O ambiente nacional recessivo (e dir-se-ia, 

por vezes, depressivo) é muito pouco favorável para o fomento da atividade científica 

(e até cívica) que a APS e os seus associados procuram promover. Trata-se de um 

facto paradoxal, posto que somos de parecer que é também nestas fases de maior 

contingência (de recursos, oportunidades e projetos) que a sociedade civil, em que 

nos inserimos, deve ser chamada para mostrar a sua mais-valia e dar o seu contributo 

para a superação das dificuldades.  

Mas nem por isso a Direção da APS, embora ciente dos problemas e dificuldades 

existentes, deixou de procurar cumprir a sua missão, assumindo assim uma 

responsabilidade diante dos sócios, a que corresponde a honrar os Estatutos no que 

se refere aos objetivos plasmados no seu artº 2º. Outra, não menos importante 

responsabilidade, correspondeu a cuidar da saúde financeira da APS, tendo-se 

registado um exercício com saldo positivo (invertendo a tendência do ano anterior). 

Em termos associativos pode mesmo dizer-se que a APS registou um acréscimo de 

atividade, e o número de novos sócios em 2011 não pode deixar de ser, também, 

reflexo do que se vem realizando. De destacar o movimento de criação de novas (4) 

Secções Temáticas (e de um novo Núcleo Regional) em 2011, sobretudo pela 

importância de que se revestem para a consolidação de um novo modelo associativo, 

muito baseado no trabalho e na competência que reside nestas Secções. O próximo 

Congresso Português de Sociologia basear-se-á no esforço que as Secções 

desenvolverem em todo o ciclo de gestão desta reunião magna da sociologia 

portuguesa, e muito especialmente no processo de aceitação das propostas 

submetidas para Comunicações, Posters e Textos a distribuir em sala.  

Por último, é de mencionar que parte significativa da atividade de 2011, 

nomeadamente do último trimestre, foi claramente orientada para duas importantes 

iniciativas que terão lugar em 2012: o I Encontro Ibérico de Sociologia, a realizar em 

Madrid (março), e o já mencionado VII Congresso Português, a realizar no Porto 

(junho). 

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

decurso do ano de 2011. 
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I – Vortal da Sociologia 

Mantiveram-se a estrutura e funcionalidades do vortal da APS.  

- Informação histórica e actualizada da APS 

- Recursos em Sociologia. 

- Secção de Oferta e Procura de trabalho. 

- Galeria de imagens designada por “Olhares Sociológicos”. 

- Um espaço para submissão de Ensaios. 

- Destaques Noticiosos e outras Notícias. 

- Agenda de Eventos (em forma de calendário). 

- “Espaço de Debate” on line. 

- Espaço de acesso reservado aos sócios. 

- Utilização do “Voto electrónico” nos processos de constituição das Secções 

Temáticas e Núcleos Regionais. 

 

Acrescentou-se durante 2011 as seguintes novas funcionalidades: 

- Biblioteca Virtual de Sociologia. 

- Um espaço exclusivo para o acesso e arquivo da Revista de Sociologia on line. 

- Criação do espaço e dos sites das Secções Temáticas e Núcleos Regionais que 

foram sendo constituídas. 

- Criação da plataforma de gestão do VII Congresso Português de Sociologia. 

Os conteúdos do vortal foram sendo sempre atualizados e renovados ao longo do 

corrente ano. As estatísticas de tráfego do vortal expressam a relevância deste 

meio de comunicação com os associados e com o público em geral. 

 

Indicadores do tráfego visualizado de Janeiro a Dezembro de 2011 

Mês 
Visitantes 

únicos 

Numero de 

visitas 
Páginas Hits Bytes 

Jan 2011 16926 21450 38259 104839 4.57 GB 

Fev 2011 23821 29920 56813 150052 6.65 GB 

Mar 2011 31209 39359 67396 176879 8.37 GB 

Abr 2011 24748 31034 53307 132088 6.45 GB 

Mai 2011 22683 28732 52190 125713 6.74 GB 

Jun 2011 23074 28886 50727 131905 7.51 GB 

Jul 2011 15317 19855 41091 112566 5.02 GB 

Ago 2011 16131 19351 32766 81383 4.89 GB 

Set 2011 19415 23580 42270 134219 7.14 GB 

Out 2011 32953 41299 80048 235498 13.85 GB 

Nov 2011 28804 35705 70962 196565 10.29 GB 

Dez 2011 24580 31172 65796 191691 9.36 GB 

Total 279661 350343 651625 1773398 90.85 GB 

Como consequência do trabalho realizado, os dados estatísticos apurados 

automaticamente através do software Advanced Web Statistics 6.3, revelam que este 

Vortal registou um número médio mensal de aproximadamente 30.000 visitas, e um 

total de mais de 350 mil no total do ano, a que correspondeu um movimento de 

perto de 91 GB de informação consultada. 
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II – Newsletter APS 

Pela sua importância, justifica-se que a newsletter seja destacada das demais 

atividades da APS, constituindo um item único. 

Assim, cabe referir que se manteve a Newsletter APS, associada ao vortal, com uma 

periodicidade semanal, notando-se que se trata de um dos elementos fortes que 

justificam a inscrição de novos sócios na APS. No início de 2012 atingir-se-á o número 

200 desta edição, que vem sendo divulgada, sem interrupções, desde há 4 anos. 

 

III – Inquérito on line aos sócios 

Manteve-se o inquérito on line aos sócios, ferramenta fundamental para a constante 

actualização da análise sociográfica dos sócios da APS.  

 

IV – Encontros Científicos e Conferências 

Realização das Noites de Sociologia 2011, sobre o tema A Sociologia, o Lazer e o 

Turismo, a 3 de junho de 2011, com a colaboração da Faculdade de Economia da 

Universidade do Algarve, na Livraria Pátio das Letras, em Faro. 

Início dos trabalhos correspondentes à organização do VII Congresso Português de 

Sociologia que terá lugar de 19 a 22 de junho de 2012, na Faculdade de Letras e na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto. 

 

V – Internacionalização 

Início da preparação da organização, em parceria com a Federação Espanhola de 

Sociologia, do I Encontro Ibérico de Sociologia, sob o tema A Sociologia Ibérica 

perante a Crise Global, que decorrerá nos dias 2 e 3 de março de 2012, em Madrid. O 

encontro é apoiado pela Associação Internacional de Sociologia (ISA).  

Representação e participação, do Presidente e da Vice-presidente da APS, na 10th 

Conference of the European Sociological Association sobre o tema Social Relations in 

turbulent times, que teve lugar de 7 a 10 de setembro em Genebra, Suíça. Na mesma 

ocasião, participação na reunião das Associações Nacionais (membros colectivos da 

ESA), para eleição do respectivo coordenador e aprovação do relatório de atividades 

(2009/11). 

Destaque-se, nesta rubrica, um facto com enorme valor simbólico (e não menor valor 

real no quadro da relação da sociologia portuguesa no exterior), e que correspondeu, 

em 2011, e no quadro das eleições para os novos órgãos da ESA, a eleição dos 

colegas Helena Carreiras e Luís Baptista, ambos para o Executive Comitee, e da colega 

Ana Romão como co-coordenadora da Research Network 27 (Regional Network on 
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Southern European Societies). Mantém-se, assim, e na sequência do mandato da 

colega Anália Torres como Presidente da ESA, uma importante representação 

nacional nos órgãos sociais da ESA. 

Participação do Presidente da APS no XXVIII Congresso Internacional da Associação 

Latino-Americana de Sociologia, no Recife, a 6 de setembro. 

Participação do Presidente da APS no XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Sociologia, 

como membro do Conselho Científico do Congresso, e numa mesa redonda com 

Associações Nacionais Congéneres de outros países lusófonos, de 7 a 10 de agosto. 

Participação, a convite, do Presidente da APS no XV Congresso Brasileiro de Sociologia 

em Curitiba, de 26 a 29 de julho. 

VI – Publicações 

 

Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia 

Lançamento do nº 2. Este número reúne os textos da conferência Institutions and 

Social Change (s) in Southern European Societies, que decorreu em Cascais por 

iniciativa conjunta do Research Network on Southern European Societies (RN27), 

da European Sociological Association, e da  Associação Portuguesa de Sociologia 

(APS). 

 

Lançamento do nº 3. Este número tem responsabilidade editorial da Secção da 

Sociologia da Saúde, da APS. Reúne um conjunto de textos de comunicações 

apresentadas no Encontro Nacional de Sociologia da Saúde – práticas em debate, 

que decorreu a 19 e 20 de novembro de 2010, na Universidade da Beira Interior, 

sendo organizado pela referida secção da APS.  

 

Lançamento do nº 4. Este número tem responsabilidade editorial da Secção 

Classes e Desigualdades Sociais, da APS. Os quatro primeiros textos foram 

apresentados originalmente no Fórum Consumos e Desigualdades, organizado 

pela referida Secção a 15 de outubro de 2010 nas instalações do ISCSP-UTL. Este 

número da SOCIOLOGIA ON LINE encerra com um artigo de três jovens 

investigadoras do CIES-IUL que nos apresentam um retrato sobre a evolução do 

campo da sociologia. 

 

Encontra-se em preparação o n.º 5 da revista que se estima publicar no próximo 

mês de abril, e será um número intertemático. 
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VII – Vida Associativa 

Ao longo do ano de 2011 a Direcção da APS manteve a realização de reuniões 

mensais.  

Realizou-se a Assembleia-geral ordinária de 25 de março de 2011. Foram 

apresentados e aprovados os Relatórios e Contas do exercício de 2010, Parecer do 

Conselho Fiscal e Plano de Actividades para 2011.  

Realizou-se a Assembleia-geral ordinária de 21 de outubro de 2011 para ratificação da 

constituição das novas Secções Temáticas. 

Realizou-se uma reunião do Conselho Consultivo da APS a propósito do VII Congresso 

Português de Sociologia, em Lisboa, a 14 de março de 2011. 

Realizou-se uma reunião com o Conselho de Programa do VII Congresso Português de 

Sociologia, em Lisboa, a 21 de novembro de 2011. 

Realizaram-se várias reuniões da Comissão Organizadora e Comissão Organizadora 

Local do VII Congresso Português de Sociologia em Lisboa e no Porto. 

Receção de novos sócios: 52 novas inscrições em 2011. 

Atendimento diário e regular aos sócios. 

Atendimento geral sobre questões relativas ao exercício da profissão e outras 

solicitações (que cresceram significativamente em 2011). 

 

 

VIII – Outras Atividades 

Participação, do Presidente da APS, a convite, na Sessão de Abertura do Colóquio 

Portugal: entre desassossegos e desafios, organizado pelo Centro de Estudos Sociais 

da Universidade de Coimbra, a 17 e 18 de fevereiro. 

Participação, do Presidente da APS, a convite, na Sessão de Abertura do XV ENSIOT 

Emprego e coesão social. Da Crise da Regulação à Hegemonia da Globalização, 

encontro nacional da Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia 

Industrial, das Organizações e do Trabalho, que decorreu nos dias 26 e 27 de maio de 

2011, na Universidade Autónoma de Lisboa. 

Participação, do Presidente da APS, a convite, na IX Semana da Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve, em abril. 
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Participação, do Presidente da APS, a convite, na Sessão de Abertura das III Jornadas 

de Sociologia, organizadas pelo Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdicisplinares do Instituto Piaget de Mirandela, a 13 de junho. 

Participação do Presidente da APS num programa televisivo (RTP 1), em junho, 

subordinado ao tema da crise social em Portugal. 

Participação do Vice-presidente da APS, Paulo Machado, num programa televisivo 

(RTP 1), em julho, subordinado aos conflitos urbanos no Reino Unido. 

Indicação de vários sócios da APS para participarem em iniciativas de órgãos de 

comunicação social portuguesas, a pedidos destes. 

Participação do Presidente da APS, a convite, no VIII Encontro de Sociologia dos 

Açores Transições na Modernidade, a 13 e 14 de dezembro, na Faculdade dos Açores. 

Realizou-se o processo eleitoral de 4 Secções Temáticas da APS, com recurso ao voto 

electrónico – Sociologia das Emoções / Sociologia do Consumo / Arte, Cultura e 

Comunicação / Sexualidade e Género, e do segundo Núcleo Regional da APS, o 

Núcleo dos Açores. 

Emitido um parecer conjunto da Direcção da APS, da coordenação da Secção 

Temática Sociologia da Educação e da representante da APS no Conselho Consultivo 

do Gabinete de Avaliação Educacional do Ministério da Educação e Ciência (GAVE), 

Rosa Moinhos, sobre a Educação de Adultos e o Projecto de Revisão da Estrutura 

Curricular no Ensino Secundário. Este parecer foi enviado ao Ministro da Educação e 

Ciência, divulgado junto dos sócios e junto da comunicação social. 

Carregamento no portal de conteúdos genéricos nos espaços das Secções. Apoio aos 

coordenadores das Secções Temáticas - reuniões com coordenadores das Secções 

Temáticas para informação acerca da forma de trabalhar com o back-office das 

Secções, apoio na utilização das caixas de correio do webmail. 

Manutenção do acordo de parceria entre a APS e uma empresa de formação, a PH+, 

em que os sócios da APS beneficiam de um desconto de 20% na inscrição nos cursos, 

comprometendo-se a APS a fazer a divulgação dos mesmos. 

Respondeu-se (pela vogal da Direcção, Paula Abreu) ao pedido de acção de 

divulgação da Sociologia na Escola Secundária de Raul Proença em Caldas da Rainha. 

Oferta de publicações da APS a bibliotecas de instituições de ensino que o 

solicitaram. 

Contactos com os coordenadores da plataforma Lusopenedition tendo em vista a 

inclusão da SOCIOLOGIA ON LINE nessa plataforma. 

Elaboração de candidaturas a financiamento tendo em vista o VII Congresso 

Português de Sociologia. 

Pagamentos diversos (Fornecedores, Colaboradores, Avenças, Ordenado da 

secretária, Estado). 

Elaboração do Relatório de Atividades e Plano de Atividades. 
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IX – Atividades das Secções Temáticas 

Com o apoio e representação da Direcção da APS as Secções Temáticas organizaram 

os Encontros: 

- Secção Temática Sociologia da Educação – Educação, Territórios e (De)sigualdades 

nos dias 27 e 28 de janeiro de 2011, na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, em colaboração com o Departamento de Sociologia e o Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade do Porto. 

- Secção temática Trabalho, Organizações e Profissões - I Encontro Internacional 

Trabalho, Organizações e Profissões. Recomposições Conceptuais e Desafios 

Empíricos nos dias 7 e 8 de julho de 2011, na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, em colaboração com o Centro de Estudos Sociais da Sociologia (CIES-

ISCTE/IUL) e o Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (IS/FLUP). 

- Secção Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais - Colóquio Crise, Pobreza e 

Exclusão Social. Perspectivas Sociológicas, com a colaboração do Centro de 

Investigação em Ciências Sociais e Centro de Investigação e Estudos da Criança, 

ambos da Universidade do Minho e Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, na Universidade do Minho, em Braga, a 18 de outubro 

de 2011. Neste encontro, complementarmente, realizou-se uma feira do livro 

temática. 

- Secção Conhecimento, Ciência e Tecnologia - Conferência Rumos do 

Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal nos dias 18 e 19 de novembro de 

2011, com o apoio do ISEG-UTL, nas suas instalações, em Lisboa. 

Organização, pela Secção Temática Sociologia da Saúde, do nº 3 da SOCIOLOGIA ON 

LINE, número temático desta Secção. 

Organização, pela Secção Temática Classe e Desigualdades, do nº 4 da SOCIOLOGIA 

ON LINE, número temático desta Secção. 

Elaboração do apelo a comunicações para o VII Congresso Português de Sociologia. 

Recepção e avaliação das propostas de comunicação e constituição do programa 

refente ao espaço de trabalho das secções.  

Actualização da informação das respectivas páginas alojadas no site da APS. 

Contributo activo para a angariação de novos sócios. 

Envio regular de mensagens informativas e de divulgação aos respectivos membros. 

A Direcção da APS congratula-se pelas atividades desenvolvidas pelas Secções 

Temáticas e Núcleos Regionais. Segundo o artigo 8ª, alínea a) do Regulamento das 

Secções Temáticas e Núcleos Regionais as respectivas coordenações deverão fazer a 

“apresentação de Relatórios e Planos Anuais de Atividade, até final do 1º semestre 

de cada ano civil”, pelo que os mesmos irão sendo oportunamente divulgados pelas 

próprias. 
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X –Relatório Financeiro 

 

Actividades   Despesas Receitas 

Fornecimentos e Serviços externos 
 

17794,72 
 Trabalhos especializados 6595,11 

  Honorários 1929,13 
  Materiais 639,86 
  Deslocações, estadas e transportes 3443,80 
  Comunicação 649,31 
  Notariado 88,57 
  Despesas de Representação 777,85 
  Outros serviços 500,00 
  Encontros e eventos 3171,09 
  Gastos com o pessoal 

 
22643,29 

 Remunerações 18814,67   

Encargos sobre remunerações 3618,72   

Seguro Acidentes de Trabalho 209,90   

Outros gastos e perdas 
 

995,23 
 Impostos 24,16 

  Correcção rel. Exercícios anteriores 168,67 
  Quotizações 418,00 
  Outros não especificados 384,40 
  Gastos depreciação e amortização 

 
520,43 

 Juros e gastos similares suportados 
 

288,31 
 Prestação de serviços 

  
33098,93 

Joias 598,56 
  Quotas 32470,37 
  Cedência documentação técnica 30,00 
  Outros rendimentos e ganhos 

  
7545,45 

Juros e rendimentos similares obtidos 
  

349,74 

Subsídios à exploração 
  

2270,00 

Soma 
 

42241,98 43264,12 

Saldo 1022,14 

O exercício de 2011 apresenta um saldo positivo de 1022.14€, devido sobretudo à 

diminuição substantiva da despesa (55.258,64 em 2010) face à pouca variação da receita 

(43.294,05 em 2010), cumprindo-se assim a recomendação da Assembleia-geral do ano 

anterior. Conseguiu-se no entanto não afetar o esforço de representação da APS junto 

da comunidade de sociólogos a nível nacional e internacional, a criação de novas 

Secções Temáticas (ST), o apoio aos eventos organizados pelas ST já constituídas  e a 

continuação da revista SOCIOLOGIA ON LINE, que registou o lançamento de 3 números 

novos. 


