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I ENCONTRO INTERNACIONAL  

SECÇÃO TRABALHO, ORGANIZAÇÕES E PROFISSÕES (TOP) 
Associação Portuguesa de Sociologia (APS) 

 
Trabalho, Organizações e Profissões: Recomposições Conceptuais e Desafios empíricos 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto  
7 e 8 de Julho de 2011 

 

 

7 de Julho – 5ª Feira 
 

 

9:00 - Entrega de documentação 

 

 

10:00 - Sessão de Abertura (Anf. 2) 
Autoridades académicas 
 

10:30 - 12:30 Conferência Inaugural 
Conferencista - Carlos Prieto (Universidade Complutense de Madrid) 
"Calidad y segmentación del empleo en Europa: condiciones de producción. Una 

mirada desde el concepto de Régimen Social de Empleo" 

 
Comentador - João Freire (CIES-IUL) 
Moderador - Ana Paula Marques (CICS-UM) 

 

 

12:30 - Almoço 

 

 

Sessões temáticas em simultâneo (7 de Julho - 14:00 - 16:00) 
 

Painel temático I – Trabalho e Aprendizagens 

Sessão I (Sala 201)  
Moderador(a): Carlos Gonçalves (IS-FLUP) 

 

Ensino Superior e Diplomas. Contornos regionais de acesso e preparação para o 

trabalho – Luís Sousa (ESEV-IPV) 
Inserção Profissional dos diplomados do ensino superior – das aprendizagens 

académicas às competências profissionais requeridas pelo mercado de trabalho – 
Arlinda Cabral (FCSH-UNL) 

Formação e trabalho: um estudo sobre a inserção profissional de licenciados em 

ensino básico e educação de infância - Nelson Cardoso e Fernando Ilídio Ferreira (UM) 
As teses da catástrofe revisitadas: novos dados sobre a inserção dos graduados 

portugueses - Miguel Chaves e César Morais (FCSH-UNL/ CESNOVA) 
Projectos de formação e perfil de competências no campo dos Recursos Humanos – 

Leonor Torres (IE-UM) 
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Sessão II (Sala 202) 
Moderador(a): Rui Santiago (CIPES-UA) 

 

O sindicalismo como espaço de formação: o sindicato como serviço doméstico - 
Antónia Celeste Vieira (CIIE) e Margarida Felgueiras (CIIE) 

Motivação e formação como potenciadoras da aprendizagem organizacional - Ana 
Rita Viegas, Tânia Tomé, Vanessa Pereira, Ana Tomás (Escola Superior de Ciências 
Empresariais - IPS) 

La utilización de la competencia en la formación y el empleo: de las ciencias 

cognitivas à las aplicaciones del management - Matilde Masso (Universidad de A 
Coruña) 

A cultura e aprendizagem organizacional. O caso da Escola superior de Educação 

do IPS - Ana Tomás, Rita Cruz, Ana Sales e Edite Barreira (Escola Superior de 
Ciências Empresariais - IPS) 
 

 
 

 

Painel temático II - Profissões, Associações e Regulação Social 
 

Sessão I (sala 203) 
Moderador(a): Helena Serra (SOCIUS-ISEG/UTL) 

 

Jovens gestores: posições, trajectórias e valores sociais e profissionais - Sofia 
Amandio (École Normale Supérieure de Lyon) e Hugo Santos Mendes (FCSH – UNL/ 
CESNOVA) 

Trajectórias de profissionalização das ciências sociais e humanos no terceiro 

sector: contextos, práticas e percepções – Ana Paula Marques (CICS-UM), Telmo H. 
Caria (UTAD) e Margarida Silva (UTAD)  

Profissão: Bibliotecário – Sónia Passos (FLUP) 

Profissões e regulação social: o caso dos assistentes sociais em Portugal - 
Francisco Branco (CESSS) e Fernanda Rodrigues (CIIE)  

 
 

Sessão II (Sala 310) 
Moderador(a): António José de Almeida (ESCE/IPS) 

 

Building an occupation: the case of paid domestic workers - Fatima Suleman 
(ISCTE), Maria-Ligia Barbosa (UFRJ) e Nelson Valle Silva (IESP-UERJ) 

The problem of career guidance in the frame of collective work: a reflex ion thought 

from Sociology - Lorenzo Navarrete (Universidad Complutense de Madrid) 
Time and subjectivity in the contemporary society: an analysis of self regulation of 

working time among different economic activities - Marina Cordeiro (UFRJ - Brazil / 
Cardiff University - Wales) 

The law reporter’s powerful pen - John Bourke (Macquarie University) e Rosemary 
Lucadou-Wells (Murdoch University) 
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Painel temático III - Redes, Inovação e Organizações 

 

Sessão I (Anfiteatro 2) 

Moderador(a): Paula Urze (SOCIUS) 
 

Inovações gerenciais e organizacionais e competências na gestão de recursos 

humanos – uma reflexão a partir de estudo em organizações brasileiras - Allan 
Claudius Barbosa (Universidade Federal de Minas Gerais) 

A inovação na boca dos actores empresariais: entre a ambivalência e o paradoxo - 
Ricardo Rodrigues (UMa e SOCIUS) 

Inovação matricial e dinâmica de saber e de poder na gestão de organizações de 

saúde pública no Brasil - Isabelle Ruelland (Université de Montréal) 
Implementing new information systems in organization: exploring relationship 

between communication strategies and users resistance - Maria Jose Ferreira (ULP) 
 
16:00 – Coffee Break 
 
 
 
Sessões temáticas em simultâneo (7 de Julho - 16:15 - 18:15) 
 
Painel temático I – Trabalho e Aprendizagens 

 

Sessão III (Sala 201) 
Moderador(a): Leonor Torres (IE-UM) 

 

Da análise de projectos de intervenção aos saberes e práticas de directores de 

escolas e agrupamentos – Filinto Lima (Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos) 
O comprometimento organizacional de profissionais de investigação científico – 

aplicação do modelo ASH – ICI – Alfredo Campos (CES-UC) 
Escola, trabalho e aprendizagem profissional: entre a retórica da colegialidade 

docente e a socialização num padrão de trabalho fragmentado - João Formosinho e 
Joaquim Machado (IE-UM) 

Educação e o mundo do trabalho: o programa Aprendizagem na perspectiva dos 

aprendizes - Claudia Machado (SENAC) 
Desenvolvimento profissional permanente - Maria De Lurdes Cunha (Agrupamento 

de Escolas de Moure) 
 

 
Sessão IV (Sala 202) 
Moderador(a): Luís Sousa (ESEV-IPV) 

 

A segurança e saúde no trabalho na produção científica sociológica - Hernâni 
Veloso Neto (IS-FLUP) 

A segurança comportamental e o mundo do trabalho - João Areosa, Natividade 
Augusto, Carlos Ferreira e Sónia Gonçalves (Revista de segurança Comportamental) 

Fábricas recuperadas pelos trabalhadores: condições de trabalho e autogestão - 
Angela Araújo (Universidade Estadual de Campinas) 

O trabalho das mulheres na indústria têxtil da Covilhã - João Leitão (IPG) 
Economia e profissões: modos de vida e expectativas em comunidades ciganas no 

noroeste de Portugal – Manuel Carlos Silva e Sílvia Gomes - (CICS-UM) 
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Painel temático II - Profissões, Associações e Regulação Social 

Sessão III (sala 203) 
Moderador(a): Luisa Veloso (CIES-IUL) 
 

A autonomia como dimensão analítica em estudo sobre profissionalização de ONG 
– Marina Melo (UM-UFP) 

Revendo o padrão europeu continental da regulação profissional: a diversidade 

das associações públicas profissionais portuguesas - Raquel Rego (ISEG-UTL/ 
SOCIUS) 

Aspectos sociais e individuais da precariedade: trajectória socio-profissional de 

um tipógrafo – Teresa Sá (FA-UTL) 
O papel do associativismo profissional no quadro da profissionalização da GRH 

em Portugal – António José Almeida (IPS) 
Associações profissionais de cientistas em Portugal: uma análise do seu discurso e 

actividades – Luis Junqueira (ICS-UL) 
 

Sessão IV (Sala 310) 
Moderador(a): Miguel Chaves (FCSH-UNL) 

 
Mudança no conhecimento e na profissão académica em Portugal - Rui Santiago, 

Teresa Carvalho e Andreia Ferreira (CIPES) 
Trabalho e emprego de trabalhadores altamente qualificados, entre a flexibilidade 

e precariedades: o caso dos profissionais de investigação científica – Alfredo Campos 
(CES-UC) 

Academic mobility from a global perspective - Jeannette Silva (Universidade de 
Warwick) 

Professores em Portugal: tendências e evoluções centrais nas últimas décadas – 
Joana Campos (CIES-IUL) 

Em busca de um modelo de identidade profissional que explica a predisposição 

para a acção colectiva profissional: o caso dos professores - Alan Stoleroff (CIES-
IUL) 

 
 
Painel temático III - Redes, Inovação e Organizações 

 

Sessão II (Anfiteatro 2) 

Moderador(a): Helena Carvalho (CIES-IUL) 
 

Quadros superiores: agentes estratégicos de desenvolvimento das empresas – João 
Cordeiro (ESCE/IPS) 

Capital social, expectativas dos progenitores e empreendedorismo: reprodução ou 

obstáculos à inovação – Ana Paula Marques e Rita Moreira (CICS-UM) 
Research ethics: a new organizational challenge for professional work in post- 

soviet research organizations? - Aurelija Novelskaite (Lithuanian Social Research 
Center) e Raminta Pucetaite (Vilnius Universtity- KFH)   

Redefining work, workplace and workforce: the case of ITES/BPO industry in 

India- Keshni Sharma e Binay Kumar Pattnaik (Indian institute of technology kanpur) 
Criatividade e confiança - Filipa Rodrigues e Ana Veloso (EP-UM) 
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Dia 8 de Julho – 6ª feira 

 

 

Sessões temáticas em simultâneo (8 de Julho - 9:00- 11:00) 
 

Painel temático I – Trabalho e Aprendizagens 

 

Sessão V (Sala 201) 
Moderador(a): Natália Alves (IE-UL) 

 

A avaliação do desempenho no contexto da Administração Pública Portuguesa. 

Desafios e limitações do SIADAP - César Madureira e Miguel Rodrigues (INA-IP) 
Anatomia da cirurgia: (des)construindo modelos de organização do trabalho em 

contextos de hiperespecialização médica – Helena Serra (ISEG/SOCIUS) 
A sociologia do trabalho e os serviços domésticos: três propostas – Manuel 

Abrantes (SOCIUS) 
Diversidade de contextos e de percursos de acesso à empresarialidade: uma 

análise exploratória - Ana Isabel Couto (CIES-IUL) 
De precário e de empreendedor todos temos (que ter) um pouco? Reflectindo sobre 

as narrativas de construção da identidade do trabalhador contemporâneo – Ana Duarte 
(ICS-UM) 
 

 
Painel temático II - Profissões, Associações e Regulação Social 

 
Sessão V (sala 203) 

Moderador(a): Alan Stoleroff (CIES-IUL) 
 

As práticas jornalísticas e o agendamento: os desafios da participação cívica - João 
De Sousa e Ricardo Morais (Labcom - UBI) 

Os Centros Novas Oportunidades e as Novas Profissões: contributos para uma 

reflexão - Inês Cerca (CNO do Agrupamento de Escolas de Soure) 
Profissões nos novos serviços interpessoais: trabalho emocional e estético - Sara 

Falcão Casaca (ISEG-UTL / SOCIUS) 
Quando a arte se institucionaliza - Carmen L.R. Arruda (IFCH/FE - Unicamp) 

 

 

Sessão VI (Sala 310) 

Moderador(a): Elísio Estanque (CES-UC) 
 

Questions, tendencies in the professionalization of Medicine in Hungary in the 18th 

and 19th Century - Katalin Simon (Budapest City Archives) 
Professionalization of the computing industry in New Zealand - Alison Hunter 

(Manukau Institute of Technology) 
Professsionalization in the new and old Health- related jobs in the wellness-sector 

in Germany - Gerd Paul  e Peter Kalkowski (SOFI/Germany) 
Profesiones: normas de trabajo seguras - Mª Del Pilar Martínez Nicolas e Raquel 

Conejo Ocaña (Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo) e Ascensión Barroso 
Martínez (Universidad de Extremadura) 
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Painel temático III - Redes, Inovação e Organizações 

 

Sessão III (Anfiteatro 2) 

Moderador(a): Rita Moreira (CICS-UM) 
 

Trabalho informal: a formação de redes sociais entre camelos e outras ocupações 

nas ruas de Manaus - Marcio André Araújo De Oliveira (Uninorte-Laureate) e Maria 
Izabel De Medeiros Valle (Universidade Federal do Amazonas) 

O cálculo económico no mercado de trabalho: esboço para uma abordagem 

sociológica de redes - Lucas Azambuja (PPGS-USP) 
Professional training network. A study on the logic of cooperation of training 

institutions - Joaquim Fialho, Carlos Alberto Da Silva e José Saragoça (Universidade de 
Évora) 

Competências de ID em empresas multinacionais: uma análise das redes sociais - 
Paula Urze (FCT/UNL) e António Abreu (ISEL/IPL) 
 

11:00 – Coffee Break 

 

 

 

Sessões temáticas em simultâneo (8 de Julho - 11:15- 13:15) 

 
Painel temático I – Trabalho e Aprendizagens 
 
Sessão VI (Sala 201) 
Moderador(a): Ana Paula Marques (CICS-UM) 

 

Mercado de trabalho e envelhecimento activo: interrogações - Carlos Manuel 
Gonçalves (IS-FLUP) 

Os valores do trabalho na sociedade portuguesa e na Europa – Eduardo Duque 
(ICS-UM) 

 Formação e trabalho: o caso da AutoEuropa - Sandra Pratas Rodrigues (IE-UL) 
Emprego juvenil: o part-time como categoria do emprego precário - Luísa Veloso, 

Luísa Oliveira e Helena Carvalho (CIES-IUL) 
Gender inequalities in the Portuguese labour market – How normative expectations 

are influencing job satisfaction? – Ana Dias (ONVG-FCSH/UNL) 
 

 
Painel temático II - Profissões, Associações e Regulação Social 

 

Sessão VII (sala 203) 

Moderador(a): Raquel Rego (CIES-IUL) 

 
A negociação colectiva: reflexão conceptual e dinâmicas de investigação – Paulo 

Fernandes (ESCE-IPS) 
Empresas Multinacionais e diálogo social. O caso de uma empresa multinacional 

sueca e da sua subsidiária portuguesa - Margarida Barroso (CIES-IUL) 
(Des)regulação laboral e vulnerabilidade ocupacional: as continuidades da 

mudança no serviço doméstico em Portugal - Nuno Dias (DINAMIA-CET/ISCTE-IUL) 
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Pestigio y motivaciones: la profesionalización como vía para aumentar la 

productividad - Rocío Moldes (Universidad Europea de Madrid) 
O acesso às ordens profissionais: que liberdade de escolha de profissões? - Isabel 

Fonseca (ED-UM) 
 

 

Painel temático III - Redes, Inovação e Organizações 

 

Sessão IV (Anfiteatro 2) 

Moderador(a): Ilona Kovács (SOCIUS-ISEG/UTL) 
 

Estratégias e práticas da gestão de competências e sua articulação à gestão de 

recursos humanos em empresas brasileiras dos sectores siderúrgicos e 

telecomunicações - Allan Claudius Barbosa (Universidade Federal de Minas Gerais) 
Los centros tecnológicos, un nuevo espacio profesional para los doctores? - Susana 

Pablo (Universidad Complutense de Madrid) 
De trabalhadores a colaboradores: o Estado-Novo e o movimento das “relações 

humanas” - José Matos (ICS-UL) 
Clima organizacional: diagnóstico e intervenção - Sofia Coelho, Cristina Parente e 

Sara Azevedo (FLUP) 
Safety climate of the hotel sector – the hotel establishment in Alentejo Litoral - 

Sandra Guerreiro  
 

 

13:30 – Almoço 
 
 
 
 
15:30 - 17:30 Conferência de Encerramento 
Conferencista – Mike Saks (University Campus Suffolk, UK) 
'Professions, Self-interest and the Public Interest: Conceptual and Empirical 

Challenges' 

 
Comentador – Raquel Rego (CIES-IUL) 
Moderador – Luísa Veloso (CIES-IUL) 

 

 

 

 

18:00 – Encerramento dos trabalhos 
 
 


