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Introdução
O ano de 2009 ficará marcado na história da Sociologia portuguesa pela realização da 9ª Conferência
da European Sociological Association em Lisboa, entre 2 e 5 de Setembro.
Evento da maior importância científica junto da comunidade sociológica europeia, esta 9ª Conferência trará a Portugal muitas centenas de colegas, estimando-se mais de 2500, que durante 4 dias
debaterão temas clássicos e contemporâneos, organizados em mais de 20 áreas temáticas.
Será, por conseguinte, um ano em que as nossas capacidades organizativas e de mobilização, mas
também o trabalho que estamos a desenvolver em Portugal, ficarão uma vez mais expostos ao juízo
de terceiros, e em benefício de todos.
O esforço organizativo será em larga medida desenvolvido por quatro instituições: o ISCTE, a Universidade Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e a Associação Portuguesa de Sociologia.
Para a APS, trata-se de garantir que os seus meios, a sua experiência e o seu prestígio nacional e
internacional não deixarão de contar para que, colectivamente, os sociólogos Portugueses atinjam o
objectivo de se projectarem e de darem a conhecer o seu trabalho além fronteiras, cá dentro. Será
um estímulo fortemente mobilizador da actividade da APS em 2009, mas não o único.
Com efeito, terá lugar já no início do ano em Braga, entre 4 e 7 de Fevereiro, um evento de âmbito
internacional com idêntica projecção. Trata-se do X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais. Ainda que não seja da responsabilidade da APS, este Congresso deve ser aqui mencionado
pela mesma ordem de razões: a divulgação científica, o encontro intercultural, o prestígio nacional.
A APS não deixará, entretanto, de se fazer representar em Braga.
Para este ano de 2009 assumem-se outros objectivos que não são menos importantes para a Associação, para os seus associados e para os sociólogos Portugueses em geral. Esses objectivos decorrem do programa definido pela actual Direcção, cujo mandato termina, como se sabe, no primeiro
trimestre de 2010.
Em cumprimento desse programa, aprovado nas eleições realizadas em Outubro de 2008, haverá
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que desenvolver todos os esforços para que a constituição das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS tenha lugar. É entendimento da Direcção que serão essas Secções e Núcleos que poderão, numa escala de proximidade temática e/ou geográfica, ajudar a mobilizar os sociólogos, associados e não associados, para a discussão dos temas e problemas que mais directamente os
interessam, reforçando laços, desenvolvendo uma identidade própria.
A divulgação da produção sociológica portuguesa constituirá outro importantíssimo eixo de actividade em 2009, seja através de iniciativas presenciais – de que a 9ª Conferência constitui exemplo
maior – seja por via de edições on line no nosso vortal. Destaque para o projecto da Revista Portuguesa de Sociologia.
Articulado com este eixo, a internacionalização da sociologia Portuguesa prosseguirá através da presença em diferentes eventos, na Europa e fora dela. Estão previstas presenças em iniciativas promovidas por associações congéneres à APS, em iniciativas da ISA e da ESA. Há ainda que mencionar,
neste domínio, a criação de um site da APS (versão em Inglês) que estará integrado numa plataforma
de associações nacionais, desenvolvida pela ISA, e o desenvolvimento da própria versão em Inglês do
vortal da APS.
Em termos organizativos, sobressai o esforço de recuperação das quotas em atraso, mantendo-se
uma atitude de abertura e facilitação do pagamento das anuidades ou semestralidades em dívida,
procurando ir ao encontro das possibilidades dos sócios. Há, igualmente, que salientar o esforço de
saneamento financeiro da APS, que vem sendo feito desde 2006 e que prosseguirá até final do
actual mandato. Tal esforço não deverá impedir que algum investimento, em equipamento e nas instalações seja feito, proporcionando melhores condições de trabalho e de acolhimento aos sócios.
Mantém-se também o trabalho de constante actualização do vortal da Sociologia (www.aps.pt), procurando-se alargar as funcionalidades disponíveis, aumentando o número de títulos para consulta
integral e gratuita, reforçando, deste modo, o vortal como uma das fontes documentais sociológicas
on line mais ricas.
Por último, cabe destacar nesta Introdução que a Direcção da APS se encontra empenhada em retomar a actividade de formação dirigida aos seus associados, para o efeito querendo aprovar um Plano
integrado de formação, cujo arranque se pretende que seja ainda conseguido em 2009.
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1. Actividades científicas, de formação e divulgação


Lançamento do livro Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção, com apresentação de António
Teixeira Fernandes, inserido no Programa Cultural do X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais, na Universidade do Minho, em Braga, a 5 de Fevereiro de 2009;



Realizar o Encontro da Secção de Sociologia da Educação sobre o tema Contextos Educativos na Sociedade Contemporânea, no ISCTE, entre 23 e 24 de Janeiro de 2009;



Realizar a Conferência A crise como estrutura de oportunidades políticas, a proferir por Manuel Villaverde
Cabral, no âmbito do lançamento do livro Sociedades Contemporâneas – Reflexividade e Acção, em Lisboa no ICS-UL, a 18 de Fevereiro de 2009;



Participar na Conferência do Conselho das Associações Nacionais da ISA sobre o tema Facing un Unequal World: challenges for Sociology, em Taipei, Taiwan, de 23 a 25 de Março de 2009;



Participar no 3º Congresso da Associação Francesa de Sociologia (AFS), em Paris, de 14 a 17 de Abril,
onde a APS co-organizará uma Sessão da ReSu (Rede de Associações de Sociologia da Europa e de Países do Sul);



Participar no XIII Encontro Nacional da APSIOT sobre o tema Viver o trabalho: estratégias e políticas de
mobilidade positiva, a 12 e 13 de Maio de 2009;



Realizar a 16ª edição das Noites de Sociologia da APS sobre o tema da renovação de espaços urbanos,
em Junho de 2009;



Colaborar na preparação do 9º Congresso da Associação Europeia de Sociologia sobre o tema European
Society or European Societies?, a ter lugar em Lisboa, em Setembro de 2 a 5 de Setembro de 2009, pelas
seguintes instituições: ISCTE, UL, FCSH/UNL e APS;



Preparar, em conjunto com os restantes membros da ReSu, uma sessão a integrar no XVII Congresso
Mundial de Sociologia da ISA a realizar em Gothemburg, em Julho de 2010;



Realização de vários eventos estruturados sobre duas linhas principais:
−

A formação em Sociologia e as alterações provocadas pela implementação de Bolonha;

−

A profissionalização dos Sociólogos e sua situação perante o mercado de trabalho;
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Participar ainda em outros eventos que correspondam a solicitações externas, nomeadamente de escolas secundárias, associações, e que visem a promoção da Sociologia portuguesa;



Implementar um programa de formação avançada profissionalizante para associados da APS, organizado em três linhas estruturantes:
−

Promoção de novos saberes técnicos e competências e/ou consolidação de conhecimentos já
adquiridos;

−

Promoção de saberes práticos conexos com a prática profissionalizante do sociólogo;

−

Reciclagem de saberes sociológicos dos profissionais com formação em Sociologia.

2. Publicações


Publicação regular (semanal) da Newsletter da APS;



Lançamento da Revista Portuguesa de Sociologia (RPS) on line



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

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

−

Actas do Colóquio Internacional Família, Género e Sexualidade nas Sociedades Contemporâneas, em Cd-Rom e disponível no vortal;

−

Actas do Encontro Cidade e Culturas: Novas Políticas, Novas Urbanidades, disponível no vortal;

−

Textos do Encontro Estado da Sociologia em Portugal: formação, investigação e profissionalização, disponível no vortal;

−

Actas do Encontro Contextos Educativos na Sociedade Contemporânea, em Cd-Rom;

−

Elaborar uma resenha em Inglês, a convite da ISA, através de Devorah Kalekin-Fishman, VicePresidente da Associação Internacional de Sociologia (ISA), sobre a Sociologia Portuguesa, a
integrar numa publicação internacional;

−

Elaborar uma comunicação sobre a profissionalização dos sociólogos portugueses, a integrar
como Capítulo da publicação dirigida pela ISA, através de Michael Burawoy, Vice-Presidente
da ISA para as Associações Nacionais, e a Sinica Academy of Sociology (de Taiwan).
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3. Processo de Bolonha


Realização de contactos com os responsáveis dos Departamentos de Sociologia de todas as Faculdades
públicas e privadas do país que ministram Cursos em Sociologia, para discutir assuntos relacionados
com o chamado “Processo de Bolonha”.



Possível criação do Observatório das saídas profissionais dos sociólogos formados em Portugal.

4. Outras actividades


Realização de uma Assembleia-geral extraordinária para aprovação Regulamento das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS, a 13 de Fevereiro de 2009;



Manter, renovar e melhorar o vortal da APS, nomeadamente através das seguintes iniciativas:
o

As Secções Temáticas que se constituírem irão ter ao seu dispor uma área própria no vortal;

o

Os sócios, na sua área reservada, passarão a poder consultar directamente a situação das
suas quotas e a descarregar uma declaração referente aos valores pagos no ano anterior;

o


Disponibilizar o registo áudio ou vídeo de vários eventos organizados pela APS;

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



Realização da Assembleia-geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2008 e do Plano de Actividades para 2009, a 6 de Maio de 2009;



Realização do processo eleitoral para constituição de Secções Temáticas (já realizado para a Secção de
Sociologia da Educação estando previsto a realização deste processo ainda durante 2009 para três
outras Secções Temáticas);

Aprovado na Assembleia-geral ordinária de 6 de Maio de 2009

6

