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Introdução

A Associação Portuguesa de Sociologia encontra-se numa das fases mais intensas
da sua actividade, e as iniciativas previstas para 2008 reflectem esse facto.
Depois de uma fase (irremediavelmente longa) em que a mobilização de energias
se concentrou intensamente na criação e consolidação de um novo modelo de
gestão para uma associação com mais de 2300 associados, a actual Direcção –
cujo mandato termina precisamente em 2008 – tem neste ano oportunidade de
expressar na sua plenitude o projecto com que se apresentou a sufrágio em
2006.
Cumprindo uma promessa eleitoral, em 2008 concretizar-se-á a alteração dos
Estatutos da APS, entendida como uma acção central das transformações que
têm vindo a realizar-se. Porém, o esforço de reorganização interna da APS no
sentido de uma melhor adequação da sua missão primordial às novas realidades
associativas e a um quadro científico emergente, não se esgota na alteração estatutária. Longe disso. Esse esforço cobre uma amplitude significativa de dossiês,
que vão da contabilidade e gestão à política editorial, da relação com os sócios às
actividades de internacionalização da sociologia portuguesa, do trabalho de recuperação das situações de quotas em atraso a uma campanha de angariação de
novos sócios.
Este Plano de Actividades reflecte a circunstância de se tratar de um ano em que
se realizam as eleições para os órgãos da APS para o biénio 2008-2010, pelo que
não será possível prever actividades a realizar após a Assembleia-geral Eleitoral.
Mas o ano de 2008 é dominado pela realização de mais um Congresso Português
de Sociologia, este ano na VI edição, subordinado ao tema Mundos Sociais: saberes e práticas. Reunindo mais de 600 comunicações propostas, admite-se que
venha a ser um dos mais participados de sempre.
Por outro lado, dois outros eventos científicos de grande dimensão exigirão um
envolvimento activo e empenhado:
-

O X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, a ter lugar
ainda em 2008;

-

O 9º Congresso da ESA a realizar em 2009, mas cujos trabalhos de
preparação, em parceria com outras entidades nacionais e com a
própria ESA, se iniciam no corrente ano.
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1. Actividades científicas, de formação e divulgação



Realizar a Conferência Secularismo ou Democracia?, proferida por Veit Bader,
na Fundação Calouste Gulbenkian a 27 de Fevereiro de 2008



Realizar o VI Congresso Nacional de Sociologia Mundos Sociais: Saberes e
Práticas que terá lugar, de 25 a 28 de Junho de 2008, na Universidade Nova
de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas;



Organizar a 15ª edição das Noites de Sociologia da APS a 28 de Junho de
2007;



Colaborar na preparação do X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais a ter lugar em Braga, em Dezembro de 2008;



Co-organizar o VI Encontro de Sociologia da Educação, em data a anunciar;



Apoiar a organização da edição de 2008 das Noites de Sociologia do Porto;



Lançar as bases de um programa de formação – estudos avançados – para
associados da APS, nomeadamente em tecnologias de informação de suporte
à actividade do sociólogo;



Iniciar os trabalhos de preparação do 9º Congresso da ESA, a ser realizado
em Lisboa, de 2 a 5 de Setembro de 2009, pelas seguintes instituições: ISCTE, ICS, FCSH/UNL e APS.

2. Publicações


Publicação regular (semanal) da News Letter da APS;



Início da Publicação regular da News Letter ESA/APS



Desenvolver a linha editorial APS através da publicação electrónica de:
−

Actas do V Congresso Português de Sociologia, parte em Cd- Rom e
parte em livro;
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−

Preparar as Actas do VI Congresso Português de Sociologia;

−

Textos das Noites de Sociologia 2005 e 2007, on-line;

−

Textos do Encontro Estado da Sociologia em Portugal: formação,
investigação e profissionalização, on-line.

3. Processo de Bolonha


Acompanhar a implementação do Processo de Bolonha nos estabelecimentos
de ensino superior onde são leccionados cursos de Sociologia (em diferentes
Ciclos).

4. Outras actividades


Realizar uma Assembleia-geral extraordinária para aprovação dos novos
Estatutos da APS;



Manter, renovar e melhorar o vortal da APS;



Reunir o Conselho Consultivo da APS;



Reunir o Conselho de Deontologia da APS;



Reunir o Conselho de Programa do VI Congresso Português de Sociologia;



Manter o questionário on-line que permitirá actualizar o ficheiro da APS,
assim como a sua sociografia;



Realizar a Assembleia-geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2007 e
do Plano de Actividades para 2008;



Realizar a Assembleia-geral Eleitoral para eleição dos órgãos da APS para o
biénio 2008-2009;



Disponibilizar novas formas de pagamento das quotas, sem qualquer custo
para os sócios, pelo Sistema de Débitos Directos;
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Celebrar um protocolo entre a APS e a Caixa Geral de Depósitos com o objectivo de disponibilizar diversos benefícios aos sócios da APS;



A Direcção da APS participará, a convite, em diversos eventos:
−

X Jornadas do Departamento de Sociologia em Évora a 15 de Maio de
2008;

−

Conferência “Portugal de hoje” integrada na VIª Semana da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve a 16 de Abril de 2008;

−

Conferência Internacional “Condições de Trabalho e Qualidade de
Emprego” organizada pela APSIOT a 5 de Junho de 2008.
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