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1. Introdução
Em 2016 realizou-se o processo eleitoral dos órgãos da Associação Portuguesa de Sociologia
para o biénio 2016-2018.
O Plano de Atividades para 2017, aqui apresentado, reflete o programa apresentado pela
lista Por uma Sociologia aberta, plural e interventiva.

2. Atividades científicas, de formação e de divulgação
Realização do Encontro Sociologia e Intervenção Local, na Biblioteca de Marvila, em
Lisboa, a 19 de Abril. Trata-se de um evento com sessões com oradores convidados e com
sessões de comunicações resultantes da abertuar do Call for Papers.
Realização de um encontro de trabalho de dia e meio dos membros do Conselho
Consultivo da APS, com o objectivo de discutir as modalidades de intervenção da APS
através de uma reflexão aprofundada e qualificada que permita a redação de um pequeno
documento conjunto (a divulgar amplamente) que expresse algumas ideias-chave da
comunidade sociológica sobre o estado do país e perspetivas de mudança.
O Conselho de Deontologia da APS está a preparar um seminário a ter lugar em Outubro,
em Lisboa abarcando questões relativas ao Código Deontológico, as boas práticas de
formação e os novos contextos de profissionalização.
Apoiar os eventos organizados pelas Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS (ver
Actividades das Secções Temáticas).
Participar em eventos que correspondam a solicitações externas e que visem a promoção
da Sociologia portuguesa.
Participação na Conferencia das Associações Nacionais da ISA, que terá lugar em Taipei,
de 6 a 13 de Maio. Lígia Ferro representa a APS neste evento.
Participação de João Teixeira Lopes na 13th Conferencia da European Sociologial
Association, (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, que terá lugar em
Atenas de 29 de Agosto a 1 de Setembro.
Apoio à 17th European Society for Health and Medical Sociology Biennial Conference que
terá lugar a 7 e 8 de Junho de 2017, no ISCTE-IUL, em Lisboa.
Apoio à realização do Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia ENES2017, que teve
lugar de 16 a 19 de Março, em Coimbra.
Apoio à realização das IX Jornadas de Sociologia da UBI, organizadas pelo Conselho de
Estudantes de Sociologia da Universidade da Beira Interior (CESUBI) que terá lugar de 3 a
5 de Abril na Universidade da Beira Interior.
O Presidente da APS, João Teixeira Lopes, integra a Comissão Científica da conferência
intercalar do Research Committee 10 da ISA – Participation, Organizational Democracy
and Self-Management
João Teixeira Lopes participa na sessão promovida pela ReSu, Rede de Associações
Nacionais de países da Europa do Sul, integrada nos trabalhos da Mid-term Conference do
RN27 da ESA, Research Network on ‘Southern European Societies, sobre o tema The Uses
of Sociological Knowledge: Challenges and Dilemmas for Southern European Sociology, que
terá lugar em Córdoba, Espanha, de 19 a 21 de Abril.
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3. Publicações
Dar continuidade à publicação semanal da Newsletter da APS.
Continuar a publicação da revista SOCIOLOGIA ON LINE procurando reforçar a sua
periodicidade. Iniciou-se já o processo de indexação da revista em bases de dados
internacionais de revistas científicas nomeadamente a Sherpa Romeu a DOAJ e a
Reveu.org. Reforçou-se a composição do Conselho Editorial que inclui agora membros de
outras nacionalidades e foi já lançado a chamada de artigos para publicação em 2017.
Editar as Atas do IX Congresso Português de Sociologia, com o título Portugal, território de
territórios.
Editar o livro Sociólogos e Sociologia em Portugal: quem são e o que faz, com o apoio da
Secção Temática Experiências e Perfis Profissionais. O livro contará, para além de uma
introdução, com uma caraterização sociodemográfica dos sociólogos em Portugal feita a
partir de dados estatísticos disponíveis, designadamente o levantamento feito pela
Direção da APS sobre o emprego dos diplomados em Sociologia, e com um conjunto de
testemunhos de sociólogos com perfis profissionais distintos.

4. Internet
Lançar o novo site da APS
Renovar a Newsletter da APS.
Dentro da estrutura do novo site retomarmos a “Bolsa de Emprego” não só com a
informação colocada pelos serviços da APS como permitir o envio externo de propostas
de candidatos e empregadores.
Renovar a Newsletter da APS.
Utilizar a página e o perfil da APS no Facebook para procurar um maior contacto com os
sócios existentes, angariar novos sócios e divulgar a Sociologia e a APS e
Continuar a promover a APS junto de páginas virtuais internacionais (ISA, ESA, associações
nacionais congéneres).

5. Outras atividades
Organizou-se a 11 de Janeiro uma reunião com os coordenadores dos vários ciclos de
formação em Sociologia do país. Deste Encontro saíram várias recomendações e
propostas de acção que estão a ser analisadas pela direcção no sentido de articular da
melhor forma a sua prossecução.
Continuar a acompanhar a atividade da FCT e das outras instituições financiadoras da
investigação sociológica em Portugal. Neste âmbito emitiu-se já, a 8 de Março o
comunicado, a propósito do novo concurso FCT para projetos de investigação, Burocracia,
seletividade e desresponsabilização do Estado no sistema de Ciência e Tecnologia.
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A petição pública “Os Sociólogos devem poder ensinar Sociologia”, lançada a 30 de
Novembro de 2016 e que recolheu 2560 assinaturas irá ser entregue ao Senhor Secretário
de Estado da Educação em audiência marcada para o dia 5 de Abril.
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
respeito às políticas de I&D. Dentro deste âmbito e considerando não só a realidade
nacional mas também a nível internacional a APS é signatária da carta aberta promovida
pela EuroScience, Open Letter on recent developments in science in the US, an science
organisations: maintain transparency, open communication and mobility of scholars and
scientists.
Continuar a participar, quando possível, em eventos diversos, conforme os convites que
forem dirigidos à Direção da APS.
Em 2017 registámos já:
· Lígia Ferro participou na Sessão de Abertura do 1º Congresso Internacional da Criança e
do Adolescente, que teve lugar a 26 de Janeiro, no Porto.
· Paulo Peixoto participou na Sessão de Abertura do Encontro Nacional de Estudantes
de Sociologia, que teve lugar a 16 de Março, em Coimbra.
· João Teixeira Lopes participou na Conferência de Abertura do Dia da Sociologia da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a 29 de Março.
Lançar um concurso, com atribuição de um prémio monetário, destinado aos estudantes
de Design para a criação de um novo logotipo da APS. Das propostas a concurso serão
seleccionadas várias propostas a apresentar à votação dos sócios.
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.
Realizar a Assembleia-Geral Ordinária para aprovação do Relatório de Atividades de
2016, do Exercício de 2016 e do Plano de Atividades para 2017.

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 autoorganizadas.

ST Sexualidade e Género
· 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.
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· Organização do II Encontro Nacional de Investigadores 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 do Direito e da Justiça
Realização do II Encontro da Secção Temática Sociologia do Direito e da Justiça, sobre o
tema “Justiça, Direito(s) e Instituições”. O Encontro realizou-se na Universidade do Minho,
em Braga, a 27 e 28 de Janeiro.

ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais
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) Organização de um colóquio, denominado (Des)igualdades, Exclusões e Políticas
Públicas em territórios de baixa densidade, em conjunto com a Seção de Classes,
Desigualdades e Politicas Públicas, em Portalegre dia 20 de Abril
(https://desigualdadespoliticaspublicas.wordpress.com/organizacao/);
c) Possibilidade de organização de um número temático de uma revista a partir das
comunicações do colóquio acima mencionado. Existe a possibilidade desta iniciativa ter
lugar em 2018.

ST Classes, Desigualdades e Políticas Públicas
Organização do Colóquio (Des)igualdades, Exclusões e Políticas Públicas em territórios de
baixa densidade, em conjunto com a ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais e
consequente edição das comunicações numa revista.

ST Sociologia da Educação
II Conferência Ibérica de Sociologia da Educação
a) Organização (em parceria com o Comité de Investigação de Sociologia da
Educação da Federação Espanhola de Sociologia) do evento dedicado ao tema
«Fraturas Sociais e Educativas: desafios para a Sociologia da Educação», que se
realizará em Córdova, na Universidade de Córdova, dias 13 e 14 de Julho de 2017.
b) Apresentação, durante o evento, da Conferência «O futuro da Sociologia da
Educação em Portugal».
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Publicações
a) Organização de dossiê temático «Fraturas Sociais e educativas: desafios para a
Sociologia da Educação», em revista portuguesa, com base na seleção de artigos
da II Conferência Ibérica de Sociologia da Educação.
b) Início da preparação do livro «Trinta anos de Sociologia da Educação em
Portugal».
Jornal de Sociologia da Educação
a) Criação do Jornal de Sociologia da Educação, https://jornalsocedu.wordpress.com/
(publicação semestral – edição de dois números em 2017).
b)
ST Famílias e Curso de Vida
1. Com base na identificação de um tema emergente no último congresso da APS, planeiase a organização, por parte das coordenadoras da ST, de um livro compilando 5 a 10
capítulos neste tema, a saber, As temporalidades e os usos do tempo na família. Os
autores serão convidados a apresentar trabalhos originais. Para financiamento desta
publicação à Editora, contamos solicitar a verba de 2017 e de 2018 da APS.

ST Sociologia da Saúde
Organização da Sessão de Peritos para análise e discussão do perfil dos sociólogos do
campo profissional da saúde, com a participação da Secção Temática de Experiências e
Perfis Profissionais da APS, de membros do Conselho Consultivo da Secção Temática de
Sociologia da Saúde e de sociólogos a exercer no campo profissional da saúde;
Conclusão do Perfil dos Sociólogos do Campo Profissional da Saúde, após a realização da
Assembleia Geral da Secção Temática de Sociologia da Saúde para discussão e aprovação
do documento e a posterior submissão ao parecer do Conselho Deontológico da APS;
Início da preparação do II Encontro Nacional de Sociologia da Saúde

ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia
Organização do 1º Encontro Ibérico "Traduções perdidas. Pessoas, tecnologias, práticas e
conceitos através das fronteiras", uma iniciativa conjunta da Rede esCTS (Espanha) e da
ST, Lisboa, Junho
Organização da 3ª Conferência “Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e
Tecnologia em Portugal”, Braga, Setembro
Atualização regular da página de Facebook e website

ST Sociologia das Emoções
Quanto a 2017, prevêem-se as seguintes actividades:
1. Manutenção da plataforma no vortal da APS;
2. Manutenção do perfil no Facebook;
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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;
4. Divulgação de documentos resultantes das acções levadas a cabo pela secção temática
(comunicações e artigos de conferências, bem como de resultados relevantes para a
comunidade científica e profissional);
5. 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 2017.
Prevê-se que o curso tenha a duração de 15 horas, podendo os alunos obter 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. Os docentes deste curso são membros
da secção temática da Sociologia das Emoções com trabalhos científicos publicados na
área;
6. Promoção de encontros científicos para apresentação e discussão da investigação na
área, com a produção de actas científicas a publicar on-line;
7. Organização de uma conferência internacional com a participação do Professor Jack
Barbalet (final de 2017) no âmbito de um projecto de investigação financiando pela FCT;
8. Apoiar/estabelecer novas candidaturas a financiamentos em Sociologia das Emoções e
em parceira com outras áreas científicas;
9. Contribuir para a oferta formativa nesta área, nomeadamente propondo novas
disciplinas de Opção Livre.
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