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Trabalho e pessoas nas sociedades contemporâneas: os novos desafios sociológicos 

A Secção “Trabalho, Organizações e Profissões” da Associação Portuguesa de 

Sociologia visa contribuir para a manutenção e incentivo do diálogo dos sociólogos 

neste domínio de investigação e intervenção.  

O recente Encontro organizado pela Secção este ano evidenciou a profícua e renovada 

reflexão que tem sido desenvolvida neste domínio, quer a nível nacional, quer 

internacional.  

Paralelamente, a sociologia do trabalho, das organizações e profissões depara-se com 

uma renovação cada vez mais célere e imprevisível da realidade social. Questionar o 

conceito de emprego por força das mudanças em curso no mercado de trabalho; discutir 

a multiplicidade de configurações organizacionais na indústria, no Estado e nos 

serviços; procurar compreender o papel do Terceiro Sector no espaço entre o Estado e o 

mercado; aferir os contornos emergentes do mercado de trabalho, associados às 

mudanças nos perfis profissionais e à emergência de outros, à flexibilidade das 

situações profissionais, aos saberes e competências aprendidas e mobilizadas; 

compreender os novos desafios com que as empresas se deparam, face às dinâmicas da 

economia mundial, de construírem novos reposicionamentos; compreender o papel do 

sistema de ensino na promoção da designada empregabilidade.  

Estes são alguns de muitos temas e problemas sociais e sociológicos que se colocam aos 

sociólogos.  
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Nesta VII edição do Congresso Português de Sociologia, “Sociedade, crise e 

reconfigurações”, que terá lugar entre 19 a 22 de Junho na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, apela-se a toda a comunidade científica e profissional de 

sociólogos do trabalho, das organizações e das profissões a apresentarem as suas 

reflexões nesta área de investigação e profissionalização. 

Os resumos devem ter uma dimensão entre 1750 caracteres a 2500 caracteres (sem 

espaços) e ser submetidos on line até 31 de Dezembro de 2011, em www.aps.pt. 

Cada autor poderá submeter, no máximo, três propostas de comunicação, individuais ou 

em co-autoria. 

As comunicações aceites deverão ser entregues até 13 de Maio de 2012. 
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