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Apresentação 

O ano de 2014 foi marcado pela organização do VIII Congresso Português de Sociologia. 

Este evento passou de uma periodicidade quadrienal para bianual. Na sua oitava edição 

realizou-se na Universidade de Évora, sob o título 40 anos de democracia(s): progressos, 

contradições e prospetivas. 

Apresenta-se de seguida o elenco de iniciativas e atividades desenvolvidas no decurso do 

ano de 2014. 

I – Página da APS 

Mantiveram-se a estrutura e funcionalidades da página da APS, a saber: 

• Informação histórica e atualizada da APS; 

• SOCIOLOGIA ON LINE, revista da Associação Portuguesa de Sociologia; 

• Emissão semanal da Newsletter; 

• Recursos em Sociologia; 

• Biblioteca Virtual de Sociologia; 

• Secção de Oferta e Procura de trabalho; 

• Destaques Noticiosos e outras notícias; 

• Agenda de Eventos (em forma de calendário); 

• Espaço de acesso reservado aos sócios; 

• Espaço eleitoral, para o voto electrónico nos processos eleitorais dos órgãos da APS 

e das equipas coordenadoras das Secções Temáticas e Núcleos Regionais. Este ano 

implementou-se a possibilidade de votação simultânea em todas as Secções 

Temáticas e Núcleos Regionais; 

• Sites das Secções Temáticas e Núcleos Regionais já constituídos; 

• Gestão das contas correntes dos sócios com emissão dos recibos e envio por correio 

eletrónico; 

• Plataforma de gestão do VIII Congresso Português de Sociologia; 

• Resultados do Primeiro inquérito às práticas profissionais dos licenciados em 

Sociologia 

Os conteúdos da página foram sendo atualizados e renovados ao longo do corrente ano. 

As estatísticas de tráfego do site (devido a mudança do servidor apenas dispomos de 

dados parciais) registam entre maio e dezembro mais de 270 mil visitas.  

II – Newsletter APS 

Manteve-se a Newsletter APS, com periodicidade semanal. Em 2014 registámos 50 

edições tendo-se atingido, no final do ano, 338 edições.  

http://www.aps.pt/
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A Newsletter tem sido o meio de comunicação com os sócios por excelência, 

comprovado pelas mensagens de retorno que temos recebido. O alcance da divulgação 

da Newsletter da APS é testemunhado pelos constantes pedidos de divulgação que 

continuamos a receber das mais diversas entidades. 

III – Questionário sobre a situação profissional dos sociólogos em Portugal 

A Associação Portuguesa de Sociologia efetuou o 1º levantamento nacional sobre as 

práticas profissionais dos sociólogos diplomados em Portugal. 

Para o efeito foi criado em 2013 um questionário on-line e procedeu-se à divulgação 

intensiva e apelo à participação. 

Os resultados do inquérito foram apresentados por ocasião do VIII Congresso Português 

de Sociologia, e encontram-se no site da APS. 

O questionário foi disponibilizado on line através da ferramenta SurveyMonkey.  

Foi feita a divulgação do endereço para preenchimento para todos os associados da APS. 

Realizou-se o envio de cartas, com convite à participação no estudo através do 

preenchimento do questionário, para a APSIOT, para as Universidades com formação em 

sociologia, bem como para os Centros de Investigação. 

Pediu-se também aos próprios inquiridos que colaborassem na divulgação e e 

mobilizassem ex-colegas de curso para o preenchimento do questionário. 

O questionário incluía uma lista de 32 questões e esteve acessível entre Abril e Outubro 

de 2013. Contempla três dimensões de análise: Formativa, Profissional e Sociobiográfica. 

Responderam 1207 diplomados em sociologia. 

IV – Encontros Científicos e Conferências 

Realização do VIII Congresso Português de Sociologia, 40 anos de democaria(s): 

progressos, contradições e prospetivas, na Universidade de  Évora, de 14 a 16 de Abril.  

 

Co-organização- com o ISCTE-IUL, CIES-IUL e a Secção Temática da APS Classes, 

Desigualdades e Políticas Públicas- do Seminário Atributos individuais, características 

domiciliares e classe social da população metropolitana brasileira em 2011: quem é a ‘nova 

classe média’?, em Lisboa, em Maio. 

 

Co-organização com o ISCTE-IUL, CIES-IUL e o LEPS (Laboratório de Ética e Profissão em 

Sociologia) do Seminário Desafios à formação e empregabilidade dos sociólogos em 

Portugal: profissionalização e deontologia, em Lisboa, a 22 de Março. 

 

Co-organização com o ISCTE-IUL, CIES-IUL e a Secção Temática da APS Classes, 

Desigualdades e Políticas Públicas do Encontro "Investimento Público em I&D: presente 

e futuro", em Lisboa, a 24 de Outubro. 

V – Internacionalização 

http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/DESTAQUES%20NEWSLETTER/Resultados_emprego%20sociologos.pdf
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Ana Romão, presidente da APS, representou a Associação  

· no XVIII ISA World Congress os Sociology que teve lugar em Yokohama, no 

Japão, de 13 a 19 de Julho de 2014, sob o tema Facing un Unequal World. 

Challenges for global Sociology; 

· e no ESA National Associations meeting sob o tema Research and Teaching in 

Europe, que teve lugar vem Paris, em Novembro de 2014. 

Renovaram-se os contactos com a ESA e a ISA no sentido de obter custos de inscrição 

mais reduzidos para participação dos sócios da APS nos congressos das referidas 

associações. 

VI – Publicações 

Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia 

Lançamento do nº 7. Este número reúne um conjunto de textos apresentados na 

Conferência “Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em 

Portugal”, que se realizou no ISEG da Universidade Técnica de Lisboa, nos dias 18 e 19 de 

novembro de 2011. Esta Conferência inseriu-se no âmbito das atividades da Secção 

Temática da APS em “Conhecimento, Ciência e Tecnologia”. O objetivo era mapear e dar 

a conhecer os trabalhos de investigação realizados em Portugal no domínio do 

conhecimento, da ciência e da tecnologia e promover o intercâmbio de investigadores 

que trabalham em áreas similares. O sucesso da iniciativa ficou refletido em dois dias de 

partilha intensa de conhecimentos, discussões e debates, ilustrados, em parte, nos cinco 

painéis que compuseram o programa da conferência. 

Lançamento do nº 8. Este número reúne um conjunto de textos propostos pelos autores 

e avaliados positivamente em peer review. 

Preparação da edição das Actas do VIII Congresso Português de Sociologia. 

VII – Vida Associativa 

Ao longo do ano de 2014 a Direção da APS manteve a realização de reuniões mensais.  

Realizaram-se várias reuniões da Comissão Organizadora e Comissão Organizadora Local 

do VIII Congresso Português de Sociologia em Lisboa e em Évora. 

Realizaram-se várias reuniões com os coordenadores das Secções e Áreas Temáticas do 

VIII Congresso Português de Sociologia e a respetiva Comissão Organizadora.  

Realizou-se a Assembleia-geral ordinária a 31 de Março. Foram apresentados e aprovados 

os Relatórios e Contas e Parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2013 e Plano de 

Atividades para 2014. Foi ainda aprovada uma moção sobre política científica. 

Realizou-se o processo eleitoral e Assembleia-geral para eleição dos órgãos sociais para o 

biénio 2014-2016, a 16 de Abril, em Évora, no término do VIII Congresso Português de 

Sociologia. 

http://revista.aps.pt/
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Realizou-se o processo eleitoral simultâneo das Secções Temáticas (14) e Núcleos 

Regionais (2) existentes para eleição das equipas coordenadoras para o quadriénio 2014-

2018. A Secção Temática Segurança, Defesa e Forças Armadas não apresentou nenhuma 

equipa candidata. 

Constituíram-se duas novas Secções Temáticas. A Secção Experiências e Perfis 

Profissionais, a 25 de Julho, e a Secção Sociologia do Direito e da Justiça, a 19 de 

Dezembro. 

Receção de novos sócios: 51 novas inscrições em 2014. 

Manteve-se o atendimento diário e regular aos sócios assim como um atendimento geral 

sobre questões relativas ao exercício da profissão e outras solicitações. 

Manteve-se o encaminhamento dos pedidos da comunicação social solicitando a 

indicação de sociólogos para abordagem de várias temáticas. 

VIII – Outras Atividades 

A direcção da APS interpelou a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Ministro da 

Educação e Ciência e emitiu vários comunicados relativos a assuntos do interesse da 

comunidade do/as sociólogo/as: 

 Comunicado sobre o Concurso investigadores FCT 2014 

 Comunicado sobre as Bolsas de doutoramento e pós-doutoramento atribuídas 

pela FCT 

 Comunicado sobre a Avaliação FCT das unidades de I&T 

 Moção sobre Política Científica 

João Teixeira Lopes, Vice-presidente da APS, participou na edição de 2014 do Encontro 

Nacional de Estudantes de Sociologia, que teve lugar em Coimbra, em Maio. 

Madalena Ramos, vogal da Direcção participou no Workshop O Sociólogo e a gestão de 

recursos humanos, na Universidade de Évora, a 14 de Maio. 

Ana Romão, Presidente da APS participou no Encontro "Investimento Público em I&D: 

presente e futuro", em Lisboa, a 24 de Outubro. 

Ana Romão,  participou no X Encontro de Sociologia dos Açores Revolução e Democracia. 

40 anos após Abril de 1974, que teve lugar em Novembro, em Ponta Delgada. 

Participação de Ana Romão, Presidente da Direcção, na Sessão de Abertura do I 

Encontro Internacional de Sociologia Industrial, Sociologia das Organizações e do 

Trabalho com o título Social Change and Economic Dynamics: Challenges for Contemporary 

Societies que teve lugar em Lisboa em Novembro. 

Teresa Seabra, em representação da APS, elaborou um documento apresentado em 

Audição da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da 

República sobre a Resolução n.º 87/2014, Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e 

promover a natalidade, em Dezembro. 



 
 

Associação Portuguesa de Sociologia – Relatório de Actividades 2014 
Aprovado em Assembleia-geral de 30 deMarço de 2015 

7 

Paula Abreu, vice-presidente da direcção participou na cerimónia do 42ª aniversário da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a 2 de Dezembro. 

Ana Romão, presidente da APS, foi oradora no Ciclo de Conferências A relevância Social 

da Sociologia, no ISCSP, em Lisboa, a 10 de Dezembro.  

IX – Atividades das Secções Temáticasi 

As Secções Temáticas da APS avaliaram as propostas de comunicação submetidas ao VIII 

Congresso Português de Sociologia e elaboraram o respectivo programa. 

As Secções Temáticas (ST) e Núcleos Regionais (NR) reportaram em relação a 2014: 

· NR dos Açores 

1) Realização de três Feiras do Livro de Ciências Sociais, com duração de 1 

semana (fevereiro, outubro e novembro). 

2) Colaboração na organização do X Encontro de Sociologia dos Açores. 

Revolução e democracia: 40 anos após Abril de 1974, que decorreu nos dias 

20 e 21 de novembro na Universidade dos Açores. 

3) Sessão de promoção e de filiação da APS na Universidade dos Açores 

(novembro), conseguindo-se o total de 9 potenciais sócios.  

4) Condução de 3 estágios ao abrigo do OTL Jovens Estudantes, da 

responsabilidade da Direção Regional da Juventude/Governo dos Açores, de 1 

de janeiro a 30 de maio de 2014. 

 

· ST Ambiente e Sociedade 

Durante 2014 as actividades da Secção Ambiente e Sociedade foram 

essencialmente três: 

- Recepção e selecção das propostas ao VIII Congresso Português de 

Sociologia.  

O Congresso constituiu um momento importante, não só por congregar 

investigadores nacionais que trabalham sobre as questões ambientais e a sua 

relação com a sociedade, mas por permitir igualmente trazer a Portugal 

investigadores estrangeiros, designadamente dos PALOP, com os quais 

tinham sido estabelecidos alguns contactos prévios.  

Foram aceites 20 propostas a serem apresentadas no Congresso, nesse 

sentido, foram organizadas 6 mesas temáticas: 

Mesa: 1 - Políticas Públicas e Governança e Ambiental 

Mesa: 2 - Ambiente, Recursos Naturais, Economia e Desenvolvimento 

Sustentável 

Mesa: 3 - Mobilização cívica e conflitos ambientais 

Mesa: 4 - Ambiente e Territórios 

Mesa: 5 - Valores, Percepções, Práticas e Educação para a Sustentabilidade 

Mesa: 6 - Alterações climáticas e energia 

- Eleição da equipa coordenadora para o período 2014-118 
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Em lista única, mas submetida à apreciação prévia dos membros da Secção, 

em Junho/Julho de 2014 realizou-se a eleição da nova equipa coordenadora. 

Os eleitos foram Elisabete Figueiredo, João Lutas Craveiro e José Gomes 

Ferreira. 

- Manutenção e actualização da página do Facebook da Secção Ambiente e 

Sociedade 

A presença do Facebook tem contribuído para alargar o interesse pelas 

questões ambientais e tem sido uma plataforma muito importante na 

comunicação entre os membros da ST Ambiente e Sociedade e na captação 

de novos membros. 

 

· ST Classes, Desigualdades e Políticas Públicas 

A Secção Temática Classes, Desigualdades e Políticas Públicas realizou as 

seguintes atividades em 2014:  

· Organização do Workshop “Atributos individuais, características 

domiciliares e classe social da população metropolitana brasileira em 2011: 

Quem é a nova classe média?”, apresentado por André Junqueira Caetano, 

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – PUC-MG, Brasil. 

· Organização do Seminário “Investimento Público em I&D: Presente e 

Futuro”, envolvendo investigadores de diferentes áreas científicas, em 

colaboração com Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-

IUL e a rede europeia Euroscientist.  

· Organização do Seminário de Laboratório de Ética e Profissão em Sociologia 

“Desafios à empregabilidade dos sociólogos em Portugal: Profissionalização 

e Deontologia”, em colaboração com o Departamento de Sociologia e 

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-IUL, e que contou 

com a participação de vários sociólogos. 

· Congresso da Associação Portuguesa de Sociologia, com os contributos de 

mais de três dezenas de comunicações, distribuídas por 8 mesas (duas das 

quais organizadas em sessões conjuntas), envolvendo acima de 50 colegas 

das diversas instituições de pesquisa nacionais e também colegas brasileiros 

e espanhóis. 

· Ainda no âmbito do Congresso, a nossa ST foi também responsável com os 

colegas de Educação pela organização de uma das sessões semi-plenárias, 

dedicada ao tema das “Desigualdades e diferenciações de classe no acesso à 

cultura e à educação”. 

 

 

· ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia 

Tal como enunciado no Programa da Secção Temática procuramos no 

essencial dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelas colegas da 

anterior equipa coordenadora – Susana Costa, Helena Jerónimo e Maria João 

Simões. É nosso entendimento que esta Secção pode e deve constituir-se 
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como um espaço privilegiado de encontro e reflexão entre todos os 

sociólogos interessados nas temáticas da ciência e da tecnologia, 

conservando a orientação de abertura às diversas perspetivas teórico-

metodológicas sobre estes domínios. 

De modo a facilitar o interconhecimento e a divulgação de iniciativas e 

publicações, criámos um novo sítio na internet (com ligação ao vortal da APS). 

A informação disponível nesta plataforma inclui conteúdos como: 

- Uma lista de caracterização dos associados (disponível no separador 

“membros”) cuja informação provém do preenchimento de uma ficha por 

parte dos membros da seção (em atualização contínua). 

- Informações relativas a novos eventos, call for papers, e oportunidades de 

emprego nesta área. 

- Informações relativas a publicações nesta área, da autoria dos membros da 

secção, incluindo sempre que possível ficheiros e/ou links que possam ser 

também disponibilizados no site. 

- Uma listagem de associações congéneres com os respetivos links. 

O sítio tem sido atualizado com regularidade, e os membros da secção foram 

contactados por diversas vezes no sentido de colaborarem com a sua 

dinamização. Pretendemos, não só promover o interconhecimento e a 

difusão de informação entre todos mas, também, facilitar a identificação de 

áreas específicas de interesse e de investigação tendo em vista a organização 

de eventos futuros (eventualmente em colaboração com outras secções da 

APS e/ou com congéneres internacionais). 

Os coordenadores da secção têm-se reunido com periodicidade bimestral 

para planear as atividades da seção. 

 

· ST Experiências e Perfis Profissionais 

A reactivação desta secção temática da APS foi o resultado da sessão dedicada 

às experiências profissionais dos sociólogos no âmbito do Congresso da APS 

realizado em Évora. Os moderadores do debate e alguns dos participantes 

portugueses dispuseram-se a apresentar uma candidatura com vista a esse fim, o 

que veio a ocorrer em 2014.  

O ano de 2014 foi assim dedicado à criação da seção temática que irá encetar o 

seu Programa de Trabalhos em 2015. 

 

· ST Famílias e Curso de Vida 

No âmbito do VIII Congresso de Sociologia organizado pela APS, que 

decorreu em Abril de 2014 em Évora, foram organizadas as sessões da ST 

Famílias e Curso de Vida.  

http://conhecimentoctaps.wordpress.com/
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Depois de selecionadas as apresentações, e de remetidas para secções 

temáticas mais adequadas aquelas que nos pareceram não se inserir 

corretamente na ST-FCV, foram organizadas em 6 mesas, as 5 primeiras com 

cinco comunicações cada, e a última, com 4. 

Mesa: 1 - Tendências sociodemográficas da família 

Mesa: 2 - Crianças e Jovens: Contextos Familiares e Institucionais 

Mesa: 3 - Desafios da transição para a vida adulta  

Mesa: 4 - Idosos, cuidados e violências familiares 

Mesa: 5 - Famílias, Mobilidade e Mudança Social 

Mesa: 6 - Género e negociações conjugais 

Para além das comunicações orais, foram também selecionados 3 posters. 

Das 29 comunicações selecionadas foram apresentadas 27, sendo que 10 

acabaram por ter o texto submetido no site do Congresso.  

2- Input de conteúdos no site ST PCV 

Foram criados e inseridos os conteúdos do site da ST FCV, nomeadamente:  

- Apresentação da equipa coordenadora e da equipa proponente 

- Apresentação da candidatura à coordenação da ST (2014-2018) 

- Algumas notícias e eventos 

- Lista de centros e grupos de investigação sobre famílias e cursos de vida 

- Lista de revistas científicas sobre famílias e curso de vida. 

3- Recandidatura da equipa coordenadora à ST Famílias e Curso de Vida. 

 

· ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais  

A actividade da secção para 2014 ficou marcada pelas eleições para a 

coordenação da secção assim como pela actividade desenvolvida em volta da 

selecção e organização das mesas da secção no congresso da APS em Évora.  

Em termos concretos foram desenvolvidas as seguintes actividades: 

a) Desenvolvimento dos contactos com os membros da secção através da 

conta Gmail pobreza.aps@gmail.com, informando-os das actividades, 

enviando-lhes documentos pertinentes e respondendo aos pedidos de 

divulgação que estes entenderam fazer chegar à coordenação. Neste ano 

foram enviados um total de 55 emails, o que corresponde a uma média de 4.6 

por mês. Destes, 20 foram relativos à realização de eventos e os restantes a 

diversos assuntos de entre os quais destacamos a divulgação de publicações e 

dados sobre as temáticas da secção. 

b) Continuaram-se as diligências para publicar o livro sobre a temática da 

pobreza e da exclusão social em Portugal, envolvendo os investigadores mais 
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reputados das várias áreas disciplinares que estudam esta temática e 

concretizando um produto assente nos resultados empíricos, na sequência do 

trabalho que vem a ser desenvolvido desde 2013. Neste sentido, foi possível 

assegurar o financiamento, escolher uma editora por procedimento concursal 

e receber os textos dos diversos autores; 

c) Apoiou-se a realização do congresso da APS tendo-se seleccionado as 

comunicações e organizado as mesas referentes à secção num total de 36 

propostas distribuídas por 6 mesas. 

 

· ST Sexualidade e Género 

• Identificação, sistematização e divulgação entre os membros da secção de 

informação relevante para o desenvolvimento da investigação nacional nos 

domínios da sexualidade e do género através da mailing list da ST com 

conteúdos abarcando informação sobre projetos, encontros científicos 

nacionais e internacionais, entre outros. 

• Preparação, abertura de apelo a contributos, seleção e coordenação dos 

trabalhos da ST durante o VIII Congresso da APS, com alargamento do 

número de participações na ST. 

• Promoção da ligação à sociedade civil através do encaminhamento de 

pedidos de colaboração dirigidos diretamente à ST ou através do secretariado 

da APS. 

 

· ST Sociologia do Consumo 

Antecedentes  

A constituição da Secção Sociologia do Consumo na Associação Portuguesa de 

Sociologia – APS, teve lugar em Julho de 2011. O primeiro mandato de 

Coordenação da Secção da Sociologia do Consumo, foi composto por Isabel Cruz 

(Universidade do Porto), Susana da Cruz Martins (ISCTE-IUL) e Paulo Peixoto 

(Universidade de Coimbra), desenvolvendo várias actividades entre 2011 e 2014 

(até Setembro).  

Desde o seu início que a Coordenação da Secção da Sociologia do Consumo 

definiu como linhas orientadoras e estratégias de intervenção: 

1 – Fomentar o diálogo entre uma análise pluriperspectivada das práticas de 

consumo e a teoria social contemporânea, promovendo reflexões e abordagens 

teórico-metodológicas eclécticas.  

2 – Promover e consolidar presença em redes nacionais e internacionais na área 

das ciências sociais. Sustentar um debate aberto entre pares a desenvolver 

através de momentos de encontro inter-congressos, realização de investigações 

centradas na comparação internacional e multidisciplinar e através de 

publicações em diversos suportes de edição científica em várias línguas. 

Principais Actividades (2012-2013) 
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No ano de 2012, a actividade mais significativa da Secção Temática Sociologia do 

Consumo foi a sua participação no VII Congresso Português de Sociologia, 

realizado em Junho, no Porto. De salientar neste evento, a conferência inaugural 

proferida pelo Professor Pekka Sulkunen, a constituição de 5 mesas, com cerca 

de 6 comunicações cada, e de uma mesa conjunta com a Secção das Classes, 

Desigualdades e Políticas Públicas. 

O I Encontro Internacional da Secção Sociologia do Consumo da APS, realizado 

na FLUP, em Junho de 2013 constitui o culminar desta 1ª etapa de afirmação e de 

institucionalização da Sociologia do Consumo, em Portugal. Este Encontro teve 

como principal objectivo fomentar uma discussão caracterizada pela abertura e 

inclusão da pluralidade de concepções teórico-conceptuais e metodológicas da 

sociologia do consumo, desenvolvidas em investigações nacionais e 

internacionais. Deste modo, pretendeu-se por um lado dar maior visibilidade aos 

ainda escassos estudos desenvolvidos neste domínio em Portugal e, por outro, 

promover uma reflexão que enfatizasse o inegável contributo das abordagens 

ao consumo ao nível da produção de conhecimento científico no campo da 

Sociologia e, concretamente, na compreensão da mudança estrutural e cultural 

nas sociedades contemporâneas. 

A participação significativa, a relevância das comunicações apresentadas e a 

discussão que as mesmas geraram em torno do consumo, reafirmaram o 

aumento do número de pesquisas, teses, livros publicados e investigadores 

nesta área da sociologia, nas últimas duas décadas em Portugal. 

Neste mesmo ano de 2013, a Secção Temática foi convidada para ser parceira no 

Congresso Internacional CIVE MORUM – Responsabilidade, respeito e ética na 

vida em sociedade. O CIVE MORUM foi uma iniciativa promovida pelo Instituto 

de Sociologia da Universidade do Porto e pela Associação Reviravolta. 

Principais Actividades em 2014 

A Secção Temática organizou quatro sessões (três da secção e uma conjunta 

com outra secção) muito participadas no VIII Congresso da APS em Abril, que 

teve lugar em Évora. Várias sessões contaram com a participação de um 

contingente brasileiro, fortalecendo assim os laços transatlânticos com os 

estudos de consumo no Brasil. Fez-se também uma sessão plenária conjunta 

com a Secção de Sociologia de Educação sobre Educação e Consumo nos 40 

Anos de Democracia também bem participada.  

No sentido de dar continuidade ao processo de afirmação e consolidação deste 

ramo da Sociologia foi elaborada, por um dos membros da coordenação desta 

Secção, a candidatura para a realização do ESA Consumption Research Network 

Interim Meeting na FLUP, de 3 a 6 de Setembro de 2014. A organização deste 

evento foi um grande sucesso e permitiu estreitar laços entre esta secção 

temática e grupos /networks na área do consumo existentes em outros países da 

Europa e/ou de outros continentes (em particular com países de língua 

portuguesa). A comissão local deste evento (liderada por Isabel Cruz) organizou 

ainda uma edição especial composta por papers que foram apresentados neste 

encontro, e a qual será publicada em 2015 na revista de Sociologia da 

Universidade do Porto. 
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· ST Sociologia do Direito e da Justiça  

I. Relatório de actividades 2014 

A secção temática “Sociologia do Direito e da Justiça” foi constituída em finais 

de 2014, tendo-se realizada a eleição da sua coordenação em 17-19 de Dezembro. 

Até essa data, os membros da APS interessados na temática da secção tiveram a 

oportunidade de se reunir na ocasião dos congressos da APS, no âmbito da área 

temática “Direito, Crime, Dependência”, que a direcção da APS tinha tomado a 

iniciativa de criar. Essa área temática funcionou no âmbito do congresso de 

Évora. 

Desta maneira, as actividades a referir aqui são (a) os trabalhos da Área temática 

“Direito, Crime, Dependências” no VIII Congresso da APS; (b) o processo de 

criação da nova Secção Temática “Direito e Justiça”. 

(a) Os trabalhos da Área temática “Direito, Crime, Dependências” no VIII 

Congresso da APS 

A preparação dos trabalhos da Área temática deu lugar à elaboração de um Call 

(disponível no site da APS). 

Foram organizadas oito mesas, sobre os temas seguintes 

- Democracia, direitos, justiça 

- Participação, mobilização social, espaço público 

- Acesso ao direito 

- Crime e controlo social 

- Prisões 

- Ilegalismos 

- Trabalho e direitos humanos / Família 

- Violência 

No conjunto destas oito mesas, foram apresentadas 33 comunicações e 4 

posters. O desenrolar efectivo destas mesas pode ser consultado em 

http://cadeiras.iscteiul.pt/SDir/SDir_doc_APS_2014_Evora_Mesas.htm, página 

criada pela coordenação para completar a informação dos participantes e 

contribuir para a divulgação do evento. Foram entretanto colocadas ligações 

entre esta página e as Actas do Congresso publicadas no site oficial da APS. 

(b) O processo de criação da nova Secção Temática “Direito e Justiça” 

A decisão de requerer a constituição da secção temática “Sociologia do Direito e 

da Justiça” foi tomada numa reunião da área temática “Direito, Crime, 

Dependências” que teve lugar a 16 de Abril de 2014 (acta: Anexo 2). Nessa 

reunião também foram identificadas as seis pessoas que iriam subscrever o 

documento a entregar à direcção da APS: 

António Casimiro Ferreira (CES, Universidade de Coimbra) 

João Pedroso (CES, Universidade de Coimbra) 

Maria João Leote (CESNOVA, Universidade Nova de Lisboa) 

Pierre Guibentif (Dinâmia’CET, ISCTE-IUL) 

Sílvia Gomes (CICS, Universidade do Minho) 

Vera Duarte (CICS, Universidade do Minho) 

O pedido de constituição da secção foi entregue em 25 de Setembro de 2014. 
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Uma vez aceite este pedido e convocada a eleição, foi composto por consenso 

uma lista de coordenadores e elaborado o programa que esta lista iria pôr em 

prática (disponível no site da APS). 

 

· ST Sociologia da Educação 

 VIII Congresso Português de Sociologia 

1) Seleção das propostas de comunicação e envolvimento nas tarefas 

organizativas relacionadas com a área temática de Sociologia da Educação; 

2) Organização e moderação de duas sessões semi-plenárias inter-temáticas: 

«Educação, cultura e desigualdades» (em parceria com a secção temática de 

Sociologia das classes, desigualdades e políticas públicas); «Educação, consumo 

e alimentação» (em parceria com a secção temática de Sociologia do Consumo). 

Mid-Term International Conference (RN10, ESA) 

1) Organização e participação (como oradores) na sessão «Sociology of 

Education in Portugal: policies, inequalities and transitions», RN 10 (Sociology of 

Education) da European Sociological Association. Conferência realizada no 

ISCTE-IUL, 8-9 de Setembro de 2014. 

IV Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da Educação 

1) Presença (nas comissões organizadora e científica) e apresentação de 

comunicações neste evento realizado na Universidade do Porto, 19-21 de Junho 

de 2014, dedicado ao tema «Entre crise e euforia: práticas e políticas educativas 

no Brasil e em Portugal». 

Newsletter SocEd 

1) Publicação da Newsletter nº 13 (Outubro) da secção temática de Sociologia da 

Educação da APS 

Divulgação 

1) Informação regular, via mailing list da secção, de eventos relevantes nos 

campos científico e profissional dos sociólogos (da educação). 

Preparação de eventos 

1) Primeiras démarches para a organização da I Conferência Ibérica de 

Sociologia da Educação (uma organização conjunta entre a secção de 

Sociologia de Educação da APS e a sua congénere espanhola). 

 

· ST Sociologia das Emoções 

Apresenta-se aqui o relatório das actividades desenvolvidas pela secção temática 

da Sociologia das Emoções ao longo de 2014. 

Globalmente, o balanço é bastante positivo, tendo sido possível cumprir os 

objectivos propostos inicialmente. Trabalhámos para a promoção desta área 

temática em Portugal e noutros países, através da divulgação de eventos mas 

também pela participação e organização de conferências nacionais. Estas acções 

contribuíram para a formalização da Sociologia das Emoções e para o 

estabelecimento de redes, nomeadamente com investigadores nacionais, 

europeus e brasileiros. A participação no Congresso Nacional de Sociologia 

http://esa2014.iscte-iul.pt/
http://esa2014.iscte-iul.pt/
http://coloquiolusobrasil.blogspot.pt/
http://coloquiolusobrasil.blogspot.pt/
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20EDUCA%C3%87%C3%83O/newsletter_soced13.pdf
https://sites.google.com/site/soced2015/
https://sites.google.com/site/soced2015/
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reflectiu este esforço contando com a participação de investigadores de 

Universidades estrangeiras. 

Esta secção temática estimulou ainda a relação entre a Sociologia das Emoções e 

outras áreas científicas, expressa pela inscrição de investigadores na secção com 

formação nas áreas das ciências económicas e ciências naturais. 

O ano de 2014 ficou ainda marcado pelas eleições para a coordenação das 

secções temáticas. Trabalhámos para mobilizar a participação dos sócios na 

votação através de emails e posts no facebook. Foi possível aumentar o número 

de sócios inscritos na ST11 e promover a sua participação nas actividades da APS. 

Em síntese, foram desenvolvidas as seguintes acções: 

1. Tal como previsto, procedemos à manutenção de uma plataforma no vortal 

da APS com: 

a) Contactos da direcção da secção; 

b) Divulgação de “call for papers” de congressos nacionais e internacionais; 

c) Publicação de notícias relevantes para a comunidade científica; 

d) Divulgação de publicações na área. 

2. Tal como previsto, procedemos à manutenção de um perfil no Facebook para: 

a) Promoção da Sociologia das Emoções; 

b) Divulgação de “call for papers” de congressos nacionais e internacionais; 

c) Publicação de notícias relevantes para a comunidade científica (cursos, 

workshops, entre outros); 

d) Divulgação de publicações nacionais e estrangeiras na área; 

e) Partilha de informação referente à oferta formativa e lectiva existente na área. 

3. Estabelecimento de contactos de cooperação com outras associações 

científicas e profissionais, universidades e grupos de investigação e de trabalho, 

com vista ao desenvolvimento de redes de partilha e produção de 

conhecimento. Mais especificamente, com a secção temática da Sociologia das 

Emoções da ESA e com a rede Emotions group; 

4. Organização de 3 mesas de trabalho no Congresso nacional de Sociologia da 

APS, em Évora. Contámos com 22 propostas de comunicação, 17 apresentações e 

10 publicações em acta. Destaca-se a qualidade das comunicações, bem como, 

das animadas discussões dos trabalhos com a assistência; 

5. Estava programada a organização de uma conferência internacional com a 

participação do Professor Jack Barbalet, que infelizmente foi cancelada em 

virtude dos cortes nos financiamentos por parte da FCT/MCTES; 

6. Estava também prevista a organização de um curso de escola de verão 

especificamente sobre emoções mas o insuficiente número de inscrições 

impossibilitou a sua concretização. 

· ST Sociologia da Saúde 

Congresso Português de Sociologia: organização das mesas da ST de 

Sociologia da Saúde, divulgação de apelo á apresentação de comunicações, 

Articulação com o Conselho Consultivo da Secção para a seleção das 

comunicações e convite aos moderadores das mesas; 
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Dinamização da página da Secção no portal da APS, com diversa informação 

disponível sobre os membros da secção: listagem dos membros e respetivos 

CV’s, bem como ficheiro de publicações e projetos de investigação no âmbito 

da sociologia da saúde; divulgação de eventos nacionais e internacionais no 

âmbito da sociologia da saúde. 

Newsletter da ST Arte, Cultura e Comunicação, Número 0. 

As coordenações das Secções Temáticas têm colaborado na resposta às solicitações 

formuladas pela comunicação social, pedidos esses que são sempre encaminhados para 

as Secções Temáticas que se enquadrem no âmbito do tema em causa. 

                                                           
i
 Informação enviada pelas equipas coordenadoras das Secções Temáticas e Núcleos Regionais 

http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20ARTE,%20CULTURA%20E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O/Newsletter_ST%20Arte_0.pdf

