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Introdução
No ano de 2010 realiza-se o processo para a eleição dos órgãos sociais da
APS para o biénio 2010-2012. Este processo eleitoral termina com a
Assembleia-geral ordinária de 08 de Abril de 2010. Assim a actual Direcção apenas pode apresentar um Plano de Actividades que contempla os
meses de Janeiro a Março e os procedimentos necessários para o normal
funcionamento da APS durante os restantes meses do ano. Deverá assim
o programa apresentado pela única lista candidata ser considerado como
o Plano de Actividades a partir de Abril de 2010.

1. Actividades científicas, de formação e divulgação
 Debate Sociologia e Profissão: Olhares Cruzados, em Viana do Castelo, a 19 e
20 de Fevereiro de 2010;
 Participar ainda em outros eventos que correspondam a solicitações externas, nomeadamente de escolas secundárias, associações, e que visem a promoção da Sociologia portuguesa;

2. Publicações
 Publicação regular (semanal) da Newsletter da APS;
 Lançamento da Revista Portuguesa de Sociologia (RPS) on line

3. Outras actividades
 Realização de Assembleias-gerais extraordinárias para ratificação dos processos de constituição de novas Secções Temáticas e/ou Núcleos Regionais.
 Manter, renovar e melhorar o vortal da APS, nomeadamente através da
manutenção das seguintes iniciativas:
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o As Secções Temáticas têm 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
2009 e do Plano de Actividades para 2010, finalização do processo eleitoral
para os órgãos sociais da APS para o biénio de 2010-2012 e ratificação do processo de constituição do primeiro Núcleo Regional da APS, o Núcleo do Minho,
a 8 de Abril de 2010;
 Manter o apoio ao funcionamento das Secções Temáticas e Núcleo Regional
da APS já constituídos e a contituir-se;
 Manter o regular atendimento aos sócios;
 Manter o regular atendimento à comunidade de profissionais e estudantes
em Sociologia e Ciências Sociais, à Comunicação Social e ao público em geral.

Aprovado em Assenbleia-geral de 08
de Abril de 2010
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