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1. Introdução 

Em 2015, a Associação Portuguesa de Sociologia celebra 30 anos estando previstas 

actividades de diversa índole para comemorar esta data.  

2. Atividades científicas, de formação e de divulgação 

 

Preparação do IX Congresso Português de Sociologia. Lançamento do convite à sediação, 

escolha do local e data de realização. Escolha do tema. Início dos trabalhos de organização 

do mesmo. 

 

Co-organização da Mid-term Conference do RN27 Southern European Societies, da ESA, 

sobre Migrações e Cidadania na Europa do Sul, a realizar em Aix-en-Provence, a 21 e 22 de 

Maio. 

 

Comemorar os 30 anos da APS com a realização de: 

· Sobre o tema Território e atividades produtivas: olhares cruzados, experiências 

múltiplas, organizar vários eventos abordando temáticas ligadas à agricultura, 

indústria e mar, a realizar em diferentes locais do país e envolvendo pessoas das 

várias áreas da prática profissional da sociologia. 

· Reunião Magna de Cientistas, tendo como interlocutores outras associações 

profissionais e científicas e ordens profissionais. 

 

Retomar a realização das Noites de Sociologia em Lisboa. 

 

Apoiar os eventos organizados pelas Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS. 

 

Organizar, com as Associações Nacionais do ReSu e com apoio da ISA, um colóquio sobre 

a Internacionalização da Sociologia e as línguas de comunicação científica.  

 

Participar noutros eventos que correspondam a solicitações externas e que visem a 

promoção da Sociologia portuguesa.  

 

3. Publicações 

Dar continuidade à publicação semanal da Newsletter da APS. 

 

Continuar a publicação da revista SOCIOLOGIA ON LINE procurando reforçar a sua 

periodicidade e prosseguir os esforços no sentido da indexação da revista em bases de 

dados internacionais, designadamente na Revues.org e Latindex.  
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Editar as Atas do VIII Congresso Português de Sociologia, com o título 40 Anos de 

Democracia (s) progressos, contradições e prospetivas.   

 

Inserido no programa de comemoração dos 30 anos da APS: 

· Editar o livro Sociologia e Sociedade, viagem pelos 30 anos da APS (título 

provisório), com base nas comunicações apresentadas pelos ex-presidentes da 

APS no VIII Congresso Português de Sociologia. 

· Apoiar a edição de livro sobre Pobreza e exclusão social em Portugal, reunindo 

contribuições de um vasto leque de especialistas ligados à temática, por iniciativa 

e responsabilidade da ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais.  

· Reeditar o livro de Daniel Bertaux Destinos pessoais e estruturas de classe, na  

tradução original de José Saramago. 

  

4. Internet 

Manter e melhorar o site da APS, nos seus vários módulos, bem como a página da APS no 

Facebook. 

 

Continuar a promover a APS junto de páginas virtuais internacionais (ISA, ESA, associações 

nacionais congéneres). 

5. Outras atividades 

Manter o esforço de captação de novos sócios. 

 

Manter o regular atendimento aos sócios. 

 

Manter o trabalho de sensibilização dos sócios com quotas em atraso para a sua 

regularização. 

 

Manter o questionário on line que permitirá actualizar o ficheiro da APS, assim como a 

sociografia dos seus associados. 

 

Realizar a Assembleia-Geral Ordinária para aprovação do Relatório de Atividades de 

2014, do Exercício de 2014 e do Plano de Atividades para 2015. 

 

Continuar a acompanhar a atividade da FCT e das outras instituições financiadoras da 

investigação sociológica em Portugal.  

 

Desenvolver esforços dentro da estrutura da APS, e em conjunto com outras Associações 

e Instituições científicas, no sentido de se tomarem posições concertadas no que diz 
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respeito às políticas de I&D. Neste sentido, e até à data da Assembleia-geral, a direcção da 

APS realizou: 

· Uma reunião com os centros de I&D em que a sociologia surge como área 

científica relevante, onde estiveram igualmente presentes os membros do 

Conselho Consultivo e o Presidente do Conselho de Deontologia da APS para 

debater a políticas de I&D da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a 27 de 

Janeiro, no ICS-UL em Lisboa. 

· Um comunicado, enviado à FCT, assinado por todos os presentes na reunião de 27 

de Janeiro. 

 

Continuar a participar, quando possível, em eventos diversos, conforme os convites que 

forem  dirigidos à Direção da APS. Até à data da Assembleia-geral participou-se já em: 

· 26 de Fevereiro, Dia da Sociologia, Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. 

· 7 de março, Conferência Sociologia e complexidade social do Ciclo de Conferências 

Cruzar Saberes. Um percurso reflexivo transdisciplinar, acção acreditada pelo 

Conselho Pedagógico da Formação Contínua para efeitos de progressão na carreira 

docente, organizada pelo Centro de Formação António Sérgio. 

 

 

 

6. Secções Temáticas e Núcleos Regionais 

Manter o apoio ao funcionamento das Secções Temáticas e Núcleo Regionais da APS.  

Promover a emergência de novas secções temáticas a partir das diversas sociologias 

especializadas e da conjugação de interesses dos investigadores. Incentivar a 

transformação das «áreas temáticas» dos Congressos em Secções temáticas auto-

organizadas. 

As Secções Temáticas (ST) e Núcleos Regionais (NR) reportaram para 20151: 

NR dos Açores 

1) Assegurar a representatividade do Núcleo e divulgá-lo às entidades regionais, 

públicas e privadas. 

2) Colaborar na iniciativa denominada Noites de Sociologia, com o Núcleo de 

Estudantes de Sociologia da Universidade dos Açores. 

3) Realizar uma sessão de apresentação da APS aos novos alunos de Sociologia da 

Universidade dos Açores e promover a sua filiação. 

4) Promover a realização de estágios ao abrigo do OTL Jovem, da 

responsabilidade da Direção Regional da Juventude/Governo dos Açores. 

5) Realizar uma Feira do Livro de Ciências Sociais, com duração de 1 semana, 

periodicamente, 1 ou 2 vezes por ano. 

                                                           
1   Informação enviada pelas equipas coordenadoras das Secções Temáticas e Núcleos Regionais 
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6) Realizar um conjunto de sessões de divulgação e de explicação da Sociologia, 

como ciência e profissão, nas Escolas Secundárias da Região. 

7) Propor à RTP Açores a realização de uma série de programas temáticos sobre 

as sociedades portuguesa e açoriana, contribuindo para a divulgação e visibilidade 

das análises da Sociologia e das Ciências Sociais. 

ST Ambiente e Sociedade 

Na sequência do Programa submetido a sufrágio pela equipa coordenadora, em 

2015, a ST Ambiente e Sociedade pretende: 

- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela anterior equipa coordenadora 

- Afirmar a secção Ambiente e Sociedade como um corpo de especialistas que 

possam intervir, propor soluções e dar parecer nas decisões e instrumentos de 

política na área do ambiente.  

- Atrair novos membros. 

- Promover contactos entre os investigadores da área das ciências sociais (e 

outras) que trabalham no campo do ambiente em Portugal e noutros países. 

- Participar em redes e consolidação de contactos com secções congéneres de 

associações de sociologia internacionais, sobretudo dos países de língua oficial 

portuguesa. 

- Manter a sua presença no Facebook e reformular o blog já existente de modo 

a possuir uma plataforma de partilha de conteúdos e opiniões, promovendo-se 

também projetos em curso desenvolvidos pelos sócios e oportunidades de 

formação de novas equipas e candidaturas. 

 

ST Classes, Desigualdades e Políticas Públicas 

Pretende-se dar continuidade ou mesmo aprofundar algumas da ações 

empreendidas no passado, incluindo a organização de encontros temáticos 

intercalares, investidos na reflexão dos desafios colocados à pesquisa 

sociológica no atual contexto, de incremento de desigualdades sociais e 

retraimento do Estado nas componentes mais ligadas à promoção da 

solidariedade e equidade social. 

Um dos eixos mais significativos das atividades a empreender envolve a 

valorização de iniciativas, desenvolvidas em parceria com diversas instituições, 

nacionais e internacionais, dedicadas à divulgação e análise de questões 

relevantes nas áreas científicas em referência. 

Mantemos o objetivo de estabelecer uma plataforma de comunicação entre 

perspetivas teóricas e operatórias que tomam como núcleo problemático as 

classes, as desigualdades e a análise das políticas públicas. 

Um último eixo consubstancia-se na mobilização ativa dos membros da equipa 

de coordenação nas várias fases de organização do próximo congresso 

nacional, promovido pela APS. 

ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia 

1- Manter a atualização regular do site. 
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2- Dar início ao envio de uma newsletter mensal, por email, com informações 

atualizadas sobre eventos, call for papers e oportunidades de trabalho. 

3- Estabelecer contatos com associações congéneres, nomeadamente no 

âmbito da participação no Congresso da Associação Europeia de Sociologia (a 

realizar em Agosto). 

4- Explorar oportunidades de colaboração com outras secções temáticas da 

APS que trabalham questões afins, designadamente “Ambiente e sociedade”, 

“Sociologia da saúde”, “sociologia da educação”, “Trabalho, organizações e 

profissões”, “Arte, cultura e comunicação” (ver ponto 5). 

5- Organizar a 2ª conferência Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e 

Tecnologia (prevista para 8 e 9 de Setembro, local: Instituto de Ciências 

Sociais), com orador internacional convidado para a sessão de abertura, 

apresentações em regime de call for papers e uma mesa redonda final com a 

presença de representantes das secções temáticas referidas no ponto 4. 

Pretende-se que esta conferência tenha uma abrangência ibérica, pelo que 

iremos divulgar o call for papers através de organizações espanholas. Prevê-se a 

criação de um website de suporte à conferência, a gravação em vídeo da 

conferência e posterior disponibilização no site, e a edição das atas num 

número especial da revista Sociologia Online. 

ST Experiências e Perfis Profissionais 

Prevê-se realizar durante o mês de abril uma reunião da secção com vista à 

preparação de uma sessão de debate e apresentação das experiências 

profissionais dos sociólogos na administração pública central e local durante o 

mês de maio. Pretende-se igualmente criar uma plataforma de comunicação para 

partilha de práticas, informação e experiência por parte dos sociólogos, alargada 

também aos não académicos, pelo que a reunião da secção temática servirá 

igualmente para definir o formato que essa plataforma deve vir a ter e qual a sua 

relação com o sítio electrónico da APS. 

ST Famílias e Curso de Vida 

1 - Organização de um Encontro internacional sobre famílias e curso de vida. 

Título provisório: Famílias e Curso de vida: potencialidades, lacunas e desafios 

metodológicos. Data prevista, Setembro ou Outubro. 

2 - Organização de um número temático “famílias e Curso de Vida” para a Revista 

Sociologia (proposta aceite). Artigos selecionados do open call acima referido. 

ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais  

 O plano do ano de 2015 apresenta as seguintes actividades: 

a) Continuar a desenvolver os contactos com os membros da secção através da 

conta gmail pobreza.aps@gmail.com , informando-os das actividades, enviando-

lhes documentos pertinentes e respondendo aos pedidos de divulgação que estes 

entenderem fazer chegar à coordenação;  

b) Publicar o livro sobre a temática da pobreza e da exclusão social em Portugal, 

envolvendo os investigadores mais reputados das várias áreas disciplinares que 

estudam esta temática e concretizando um produto assente nos resultados 



Associação Portuguesa de Sociologia – Plano de  Actividades 2015 
Aprovado em Assembleia-geral de 30 de Março de 2015 

 

8 
8 

empíricos, na sequência do trabalho que vem a ser desenvolvido desde 2013. Este 

trabalho está incluindo nas comemorações dos 30 anos da APS; 

c) Realizar, em conjunto com uma entidade parceira, o terceiro colóquio da 

secção. Existe já um contacto com uma faculdade de Lisboa para este efeito. 

ST Sexualidade e Género 

Atividades previstas para o ano de 2015 

· Continuação das atividades de divulgação através da mailing list da ST. 

· Continuação da promoção da ligação à sociedade civil através do 

encaminhamento de pedidos de colaboração dirigidos diretamente à ST ou 

através do secretariado da APS. 

· Organização de um encontro entre os membros da ST, a ter lugar no final do 

primeiro semestre do ano civil, visando: a. Estimular o interconhecimento dos/as 

investigadores/as nacionais nos domínios da sexualidade e do género; b. 

Identificar os diferentes interesses dos membros da secção; c. Fomentar a criação 

de redes de investigação; d. Promover a discussão e o aprofundamento teórico e 

metodológico no domínio da sexualidade e do género. 

ST Sociologia da Saúde 

Reforço dos meios de comunicação com os sócios inscritos na Secção; 

Reforço da atividade do Conselho Consultivo da Secção; 

Caracterização dos sócios da Secção;  

Elaboração do Perfil de Competências dos Sociólogos em Exercício nas 

Organizações de Saúde;      

Organização do Simpósio Ética e Investigação em Saúde 

 

 

ST Sociologia do Consumo 

Constituem objectivos específicos desta secção para 2015:  

i) Organizar um seminário internacional temático;  

ii) Co-organizar com o ICS-ULisboa uma escola de verão sobre estudos de 

alimentação, com sessões dedicadas ao consumo;  

iii) Publicação do número especial temático com os papers apresentados no 

Interim Meeting da ESA, organizado pela anterior coordenação da secção, mas 

que é publicado em 2015 na revista Sociologia; 

iv) Continuar a estreitar laços com o ESA Consumption Research Network 

potenciados pela participação de Mónica Truninger na comissão coordenadora 

desta rede;  

v) Continuar a fomentar dinâmicas e parcerias entre investigadores e 

universidades portuguesas, bem como de outros países que mostrem interesse 

em futuras colaborações;  

vi) Estabelecer e estreitar relações entre a comunidade científica, as associações 

existentes neste domínio e diversas entidades públicas e privadas;  

vii) Fomentar o interesse e afirmar a relevância da sociologia do Consumo na 

análise e compreensão das sociedades contemporâneas através da promoção do 
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debate científico entre especialistas nacionais e internacionais das diferentes áreas 

do saber, docentes e estudantes dos vários níveis de ensino (secundário e 

superior, em particular), Associações, Novos Movimentos Socias, Instituições 

Públicas e Privadas, Profissionais e Técnicos que desenvolvem actividade 

profissional na área do consumo (marketeer, jornalista, publicitário, entre outros) 

e o cidadão comum. Estes debates assumiriam, preferencialmente a forma de 

“tertúlias” e teriam lugar em locais públicos fortemente conotados com o 

consumo (mercados, centros comerciais, hipermercados, etc.).  

São, ainda, de referir outras actividades desta secção, que a nova coordenação irá 

continuar, nomeadamente: 

 - A divulgação de chamadas para conferências internacionais; 

 - A divulgação de chamadas para a publicação de artigos em revistas na área da 

Sociologia do Consumo; 

Esta divulgação é normalmente realizada através da newsletter da APS.  

Estamos disponíveis para continuar a colaborar e a prestar todas as informações 

que julguem pertinentes para afirmar a Sociologia do Consumo, em Portugal. 

ST Sociologia do Direito e da Justiça 

Além da progressiva realização do programa da coordenação eleita, as principais 

actividades previstas para o ano 2015 são: 

(a) A preparação e realização do I Encontro da Secção temática “Sociologia do 

Direito e da Justiça”, previsto para o último trimestre do ano (data e tema a 

divulgar em breve), e que terá lugar no Centro de Estudos Sociais da Universidade 

de Coimbra. 

(b) O desenvolvimento da informação on line sobre a secção, nomeadamente da 

página atribuída à secção no site da APS. Prevê-se que esta informação seja 

produzida sempre que possível em português e em inglês. A responsável desta 

linha de actividade será a Sílvia Gomes. 

(c) A divulgação da constituição da secção junto de associações e outras entidades 

activas internacionalmente em matéria de sociologia do direito e da justiça, assim 

como de criminologia, na perspectiva de cooperações futuras. 

 

ST Sociologia da Educação 

I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação 

a) Organização (em parceria com a ASE da Federação Espanhola de Sociologia) do 

evento dedicado ao tema «A Educação na Europa do Sul: constrangimentos e 

desafios em tempos incertos», que se realizará em Lisboa, na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas, dias 9-11 de Julho de 2015 

(https://sites.google.com/site/soced2015); 

b) Participação, durante o evento, em várias modalidades (suporte à Comissão 

Científica e aos comunicantes; sessão de encerramento; mesas redondas e/ou 

sessões paralelas especiais); 

Publicações 

a) Organização da publicação em e-book das Atas da I Conferência Ibérica de 

Sociologia da Educação; 

http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20DIREITO/APS_SDJ_ProgListaCandidatosDef.pdf


Associação Portuguesa de Sociologia – Plano de  Actividades 2015 
Aprovado em Assembleia-geral de 30 de Março de 2015 

 

10 
10 

b) Organização da publicação em número temático de revista científica de um 

conjunto de artigos selecionados dos textos das comunicações apresentadas na I 

Conferência Ibérica de Sociologia da Educação. 

Newsletter SocEd 

a) Publicação dos quatro números da newsletter trimestral da secção: nº14 

(Janeiro de 2015), nº15 (Abril de 2015), nº 16 (Julho de 2015), nº 17 (Outubro 2015). 

Divulgação e Disseminação 

a) Atualizar e alargar a mailing list da secção temática; 

b) Manter e reforçar a troca regular de informação de caráter científico e/ou 

profissional, entre secção e associados; 

c) Melhorar o conteúdo e o design da sub-página da secção no sítio da APS (em 

articulação com a direção da APS). 

ST Sociologia das Emoções 

Quanto a 2015, prevêem-se as seguintes actividades: 

1. Manutenção da plataforma no vortal da APS; 

2. Manutenção do perfil no Facebook; 

3. Estabelecer novos protocolos de cooperação (e estimular os existentes) com 

associações científicas e profissionais, universidades e grupos de investigação e de 

trabalho com vista ao desenvolvimento de redes de partilha e produção de 

conhecimento, nomeadamente com países lusófonos; 

4. Divulgação de documentos resultantes das acções levadas a cabo pela secção 

temática no site Sociologia ON LINE (comunicações e artigos de conferências, bem 

como de resultados relevantes para a comunidade científica e profissional); 

5. Publicação do corpus de referências bibliográficas relevantes para a temática e 

a sua partilha em todos os espaços e recursos on line anteriormente referidos; 

6. Promoção e coordenação de curso de Escola de Verão da FCSH com o título: As 

ciências das emoções: contributo para a análise das práticas e representações 

sociais, em 2015. Prevê-se que o curso tenha a duração de 25 horas, podendo os 

alunos obter 2 créditos ECTS (sistema de Bolonha) mediante avaliação, bem como, 

a acreditação para professores dos ensinos básico e secundário. Aguardamos a 

aprovação do curso pelo conselho pedagógico da FCSH/UNL para iniciar a 

divulgação. Em 2013, contámos com 8 participantes de diferentes áreas de 

especialização. Os docentes deste curso são membros da secção temática da 

Sociologia das Emoções com trabalhos científicos publicados na área; 

7. Promoção de encontros científicos para apresentação e discussão da 

investigação na área, com a produção de actas científicas a publicar on-line; 

8. Organização de uma conferência internacional com a participação do Professor 

Jack Barbalet. Esta está dependente da aprovação de candidaturas a 

financiamento de projectos já submetidas à FCT na área da Sociologia das 

Emoções que contemplam a sua organização. 

ST Trabalho, Organizações e Profissões 

Plano de actividades para 2015 

Atualizar a base de dados dos membros da secção trabalho, organizações e 

profissões. 
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Realização de Seminário da ST Trabalho, Organizações e Profissões em 

Junho/Julho de 2015, na Universidade de Évora. 

Ativar as parcerias existentes e criar novas parcerias, com as secções de 

associações congéneres de sociologia (ISA; ESA e PALOP), com vista a estabelecer 

redes de debate e investigação. 

Participar no lançamento de publicações/livros de membros da Secção, 

procurando criar espaços de interação e debate no contexto dos temas 

apresentados, estando previsto o lançamento do livro, Inovação, Organizações e 

Trabalho. Estudos de Caso. 

 

 

 

 


