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A Secção de Sociologia da Saúde da APS foi constituída em 2009, com o 

objetivo de ser um espaço de reflexão crítica e de debate no âmbito da 

sociologia da saúde, enquanto campo disciplinar com identidade científica 

própria, bem como de promover a divulgação da prática científica e profissional 

dos sociólogos no campo da saúde.  

 

Neste mandato (2014-18), pretende-se dar continuidade ao objetivos 

consagrados na criação da Secção, tanto com a prossecução das ações já 

instituídas, como promovendo espaço para novas problemáticas e desafios. 

Neste quadro, o objetivo é o de continuar a fomentar o debate sobre o exercício 

da sociologia da saúde nos vários âmbitos académicos e organizacionais, 

abrindo-o também para novas questões emergentes, como o lugar e os 

desafios da investigação sociológica em saúde, a ética na investigação em 

saúde e o perfil do sociólogo da saúde nas organizações. 

 

 

Ações a Desenvolver 
 

1. Dinamizar a página da secção, no vortal da APS e reforçar os meios de 

comunicação com os sócios da APS inscritos na secção de Sociologia da 

Saúde; 

 

2. Elaborar uma caracterização dos sócios da Secção de Sociologia da Saúde 

da APS, nomeadamente no que respeita à sua inserção no mercado de 



trabalho, às suas áreas de atividade profissional e aos principais domínios da 

sociologia da saúde em que desenvolvem a sua investigação. 

 

3. Elaborar um “perfil de competências do sociólogo” em exercício nas 

Organizações de Saúde - a ser proposto e debatido em sessões da Secção, 

convocadas para o efeito - o qual sirva de referência na apresentação curricular 

dos sociólogos neste campo profissional;      

 

4. Promover o debate e produzir recomendações sobre o ensino da sociologia 

da saúde;  

 

5. Promover o debate e produzir recomendações sobre o exercício profissional 

da sociologia em organizações de saúde;  

 

6. Promover o debate e produzir recomendações sobre as questões éticas na 

investigação e prática da Sociologia da Saúde; 

 

7. Promover o debate sobre a atual participação dos sociólogos nas Comissões 

de Ética das Instituições de Saúde e refletir sobre o “perfil” do seu contributo.  

 

8. Organizar o II Encontro Nacional de Sociologia da Saúde;  

 

9. Apoiar, promover e divulgar encontros e colóquios de sociologia da saúde, 

tanto quanto possível distribuídos pelo território nacional, a exemplo do I 

Encontro Nacional de Sociologia da Saúde, realizado na Covilhã; 

 

10. Organizar um Workshop com o objetivo de interconhecimento e promoção 

do intercâmbio entre doutorandos que preparam as suas teses no domínio da 

Sociologia da Saúde em diferentes universidades.  

  

11. Dinamizar a internacionalização da sociologia da saúde portuguesa 

 



12. Reforçar o intercâmbio de iniciativas com outras secções temáticas da 

APS, particularmente com aquelas que maior contiguidade teórica e/ou 

empírica têm com o campo da sociologia da saúde. 

 

13. Reforçar a atividade do Conselho Consultivo da secção de Sociologia da 

Saúde; 

 


