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1. Introdução
A 16 de abril de 2014 finaliza-se o processo eleitoral dos órgãos da Associação Portuguesa
de Sociologia para o biénio 2014-2016.
O Plano de Atividades para 2014, corresponde às atividades a realizar até essa data e as
que se prevê necessárias ao normal funcionamento da APS durante este ano. As
atividades a realizar de abril a dezembro de 2014 derivam do programa da lista candidata
que for eleita.
Sendo também o ano de realização da 8ª edição do Congresso Português de Sociologia, a
organização deste evento, dada a sua elevada envergadura, domina naturalmente as
atividades a realizar em 2014.

2. Atividades científicas, de formação e de divulgação

VIII Congresso Português de Sociologia sobre o tema 40 anos de democracia(s).
Progressos, contradições e prospetivas, que terá lugar em Évora, de 14 a 16 de abril.
Apoiar outros eventos organizados pelas Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS.
Participar em outros eventos que correspondam a solicitações externas, e que visem a
promoção da Sociologia portuguesa.

3. Publicações

Publicar as Atas do VIII Congresso Português de Sociologia.
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Continuar a edição de novos números da SOCIOLOGIA ON LINE e prosseguir os esforços de
incluir a revista em bases de dados internacionais.
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Publicar semanalmente a Newsletter da APS.
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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).
Implementar uma plataforma eleitoral on line que permita a realização simultânea dos
processos eleitorais de todas as Secções Temáticas e Núcleos Regionais.

5. Secções Temáticas e Núcleos Regionais
Manter o apoio ao funcionamento das Secções Temáticas e Núcleo Regionais da APS.
Incentivar e implementar a constituição de novas Secções e Núcleos.

6. Outras atividades
Divulgar os resultados do questionário on line sobre a situação profissional dos sociólogos
em Portugal
Actualizar a listagem dos sócios e manter o esforço de captação de novos sócios,
sobretudo entre os estudantes, com o objetivo de procurar rejuvenescer a estrutura etária
dos associados da APS.
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
2013, do Exercício de 2013 e do Plano de Atividades para 2014.
Manter o regular atendimento aos sócios.
Acompanhar a atividade da FCT e das instituições financiadoras da investigação
sociológica em Portugal, no sentido de manter o melhor nível de informação possível
junto dos sociólogos portugueses, em particular junto dos nossos sócios, favorecendo as
melhores oportunidades.
Continuar a participar, quando possível, em eventos diversos, conforme os convites que
são dirigidos à Direção da APS.
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