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Apresentam-se

de

seguida

as iniciativas

e

actividades

que

a

APS

desenvolveu no decurso do ano de 2002, incluindo-se um quadro demonstrativo
das despesas e proveitos. De salientar que neste período houve, em Julho,
mudança de direcção pelo que este relatório diz respeito, em grande parte, a
actividades anteriormente delineadas.

Actividades científicas, de formação e divulgação
Janeiro
Encontro Temático Inter-Congressos, A Sociologia e o Ensino Secundário:

-

Lugares, Saberes, Itinerário, organizado pela Secção Temática "Sociologia
da Educação”, em Oeiras. Reuniu dez oradores convidados, entre eles o
Secretário de Estado da Administração Educativa.
Curso de Análise de Correspondências em SPAD, na Faculdade de Letras da

-

Universidade do Porto.
Março
A secção "Família, Género e Sexualidade" promoveu o seminário sobre o
tema Estratégias de Fecundidade. Foram apresentados resultados das seguintes
pesquisas:
“Mulheres, fecundidade e contracepção: práticas e percursos” de Ana
Nunes de Almeida, Isabel André, Duarte Vilar e Piedade Lalanda
“Fecundidade das mulheres portuguesas: gerações e contextos sociais” de
Vanessa Cunha
Maio
Noites de Sociologia da APS em Lisboa, em colaboração com a Livraria
Barata. Nesta 10ª edição ocorreram três sessões:
2 Maio: Políticas Familiares
(Karin Wall, Isabel Dias e Sílvia Portugal)
. 9 Maio: Futebol: Desporto e Emoção
(Salomé Marivoet, João Coelho e Carlos Nolasco)
. 16 Maio: Saúde: Olhares Múltiplos
Noémia Lopes).

(Graça Carapinheiro, Artur Valentim e
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Julho
-

Proposta de correcção da primeira fase dos exames do 12º Ano da disciplina
de Sociologia.

-

Reunião dos textos para edição das actas do encontro temático intercongressos Cidade e Culturas - Novas Políticas Novas Urbanidades,
realizado em 2001 no Porto.

Setembro/Outubro
-

Contactos tendo em vista a clarificação do local e das condições de
realização do V Congresso da APS a realizar em 2004. Preparação da visita
da direcção da APS ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho com o objectivo de esclarecer a sua intenção de sediar nessa cidade
aquele evento.

-

Preparação

da

reunião

do

Conselho

Consultivo,

a

primeira

com

a

composição proposta pela nova direcção. Além de questões relacionadas
com a organização do Congresso fez-se um trabalho prévio para a
abordagem dos problemas envolvidos na criação de uma ordem profissional.
Outubro
-

Contactos para a reactivação das secções menos activas, nomeadamente, a
secção do campo profissional e do ensino secundário tendo sido realizadas
várias reuniões com a direcção.

-

Reuniões com uma advogada com vista à regularização de aspectos
jurídicos essenciais ao funcionamento da Associação. Estuda-se ainda a
possibilidade de estabelecer uma avença para apoio jurídico aos sócios,
situação cuja concretização depende da melhoria das condições financeiras
da APS.

-

Quanto à publicação das Actas do encontro inter-congressos realizado no
Porto, devido ao número de páginas ter ultrapassado largamente o previsto,
foi necessário alargar a consulta às gráficas no sentido de obter orçamentos
mais favoráveis.
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Novembro
-

Colóquio Internacional e Encontro Temático Inter-Congressos Família,
Género e Sexualidade nas Sociedades Contemporâneas organizado pela
Secção "Família, Género e Sexualidade", em Lisboa. Contou com a presença
de oito oradores convidados estrangeiros, dezoito oradores convidados
portugueses e cinquenta e sete oradores inscritos.

-

Início do projecto de reconstrução da página electrónica da APS.

Dezembro
-

Preparação do ciclo de conferências Sociologia, Ciência e Profissão a realizar
a partir do ano de 2003 nas oito localidades do país em que existem
licenciaturas de sociologia.

Publicações

-

Publicou-se em Abril o nº 2 da Com/n/textos de Sociologia "100 Títulos de
Sociologia”

-

Publicou-se em Agosto o nº 6 do Boletim Informativo da APS (Série 3).

-

Editou-se e distribuiu-se aos sócios, em Agosto, as Actas do IV Congresso
Português de Sociologia, em suporte CD-Rom.

-

Colaboração com a secção de Sociologia do Desporto na edição das Actas
das III Jornadas de Sociologia do Desporto publicadas pelo CEFD.

Apoios a outras iniciativas

-

Apoiou-se a edição de um jornal do Núcleo de Estudantes de Sociologia de
Coimbra.
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-

Divulgou-se, através do envio por correio, o encontro a Sociologia no
Ensino Superior realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

-

Divulgaram-se ainda, através de correio electrónico, um conjunto muito
vasto de iniciativas como conferências, mestrados, lançamento de livros,
seminários, ofertas de emprego, bolsas de investigação, entre outras.

Outras actividades
- Realizaram-se (em Julho) as eleições para os corpos dirigentes para o
biénio 2002-2004.
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