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Relatório de Actividades - 2003

Apresentam-se

de

seguida

as iniciativas

e

actividades

que

a

APS

desenvolveu no decurso do ano de 2003, incluindo-se um quadro demonstrativo
das despesas e proveitos.

Actividades científicas, de formação e divulgação
- Ciclo de Conferências “Sociologia, Ciência e Profissão”
Janeiro - Conferência de Lisboa
Março – Conferência de Faro
Abril – Conferência de Coimbra
Maio – Conferência do Porto
Outubro – Conferência de Ponta Delgada
- Noites de Sociologia da APS em Lisboa, em colaboração com a Livraria Barata.
Nesta 11ª edição ocorreram três sessões:
22 de Maio: Crise Económica e Impactos no Mundo do Trabalho
(Elísio Estanque, Paulo Trigo Pereira, António Casimiro Ferreira)
. 29 de Maio: Tempos e Contextos da Literacia
(José Manuel Resende, Graça Didier, Maria do Carmo Gomes)
. 4 de Junho:Agenda Mediática e Relevância Pública
(José Rebelo, Diana Andringa, Maria do Carmo Gomes)
- Proposta de correcção da primeira fase dos exames do 12º Ano da disciplina de
Sociologia
(Junho)
- Continuação do projecto de reconstrução da página electrónica da APS.
- Pedido de esclarecimento ao Presidente da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), Prof. Fernando Ramôa Ribeiro na sequência de declarações
prestadas aos jornais sobre os valores dos subsídios atribuídos aos projectos de
investigação das várias áreas científicas em Portugal.
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- Realização de uma reunião entre os Centros de Investigação em Sociologia e o
Presidente da FCT, na sequência das diligências anteriormente efectuadas pela
Direcção da APS e onde se apresentou um estudo exaustivo da situação das
verbas atribuídas pela FCT às diversas àreas científicas.
- Deslocação da Presidente e do Vice-Presidente da Direcção à 6th Conferência da
ESA

(European

Sociological

Association)

em

Múrcia,

com

vista

ao

estabelecimento de contactos para a realização do Vº Congresso Português de
Sociologia.
- Realização do Encontro “Sociologias Contemporâneas: Interconhecimento e
Internacionalização

dos

Saberes”,

que

reuniu

os

Presidentes,

ou

seus

representantes, das Associações/Federações Nacionais de Sociologia de vários
países de línguas latinas, nomeadamente do Brasil, Espanha, França, Itália e
Portugal, bem como os Responsáveis Culturais das Embaixadas dos países
convidados e uma representante da União Latina. O Encontro teve lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 14 de Novembro de 2003.
- Realização de uma reunião, no dia 15 de Novembro, com os convidados do
Encontro

“Sociologias

Contemporâneas:

Interconhecimento

e

Internacionalização dos Saberes”, o Presidente da FCT, Prof. Fernando Ramôa
Ribeiro, e outros colegas portugueses, no sentido de por um lado preparar a
continuidade do referido Encontro e, por outro, lançar as bases para a criação
de uma rede de sociólogos de línguas latinas. Ficou logo definida a
periodicidade anual destes Encontros, sendo o próximo realizado em Espanha,
em Alicante, em Setembro de 2004.
- Realização, em conjunto com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade

Nova de

Lisboa e

a Embaixada de França do Encontro

Homenagem a Pierre Bourdieu, que se realizou nos dias 6 e 7 de Junho de
2003, na FCSH-UNL.
- Realização do Encontro A Sociologia face às transformações no Ensino
Secundário, no dia 27 de Junho de 2003, no ISCTE, em Lisboa.
- Realização do Encontro Competências, sistemas de formação instituídos e
saberes, no dia 31 de Outubro, na Universidade de Aveiro
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- Vº Congresso Português de Sociologia
- Reunião do Conselho Consultivo para, entres outros assuntos, tratar da
preparação do Vº
Congresso Português de Sociologia.
- Várias reuniões com o Conselho de Programa e com a Comissão Organizadora
do Vº Congresso
Português de Sociologia
- Elaboração do Programa Provisório do Congresso
- Início da divulgação do Vº Congresso Português de Sociologia
- Trabalhos diversos referentes à organização do referido Congresso.

Publicações

- Reformulação dos trabalhos de publicação das Actas do Encontro Temático
Intercongressos do Porto “Cidade e Culturas – novas políticas, novas urbanidades”
- Reunião dos textos do Encontro Temático Intercongressos de Oeiras “A
Sociologia no Ensino Secundário: Lugares, Saberes, Itinerários” tendo em vista a
sua publicação em Actas.
- Reunião dos textos das Noites de Sociologia 2002 para publicação na Revista
Com/n/textos de Sociologia.

Apoios a outras iniciativas
-

Apoiou-se a realização das Noites de Sociologia no Porto, promovida pelo
Núcleo de Estudantes de Sociologia da Universidade do Porto e que se
realizou na Casa da Animação, naquela cidade. Na sua 12ª edição os
oradores debruçaram-se sobre o tema geral “Do amor em tempo de
guerra”, dividindo-se em duas mesas redondas:
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Amor e Guerra entre os sexos
(Anália Torres, Luís Miguel Duarte, Isabel Dias)
O amor pelos olhares da arte
(Helena Santos, Pedro Abrunhosa, realizadores de cinema de animação)
- Apoiou-se a realização do Encontro A Cidade entre Projectos e Políticas, que
se realizou no dia 30 de Junho de 2003, na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto
-

Divulgaram-se ainda, através de correio electrónico, um conjunto muito
vasto de iniciativas como conferências, lançamento de livros, seminários,
ofertas de emprego, bolsas de investigação, e os novos números de diversas
Revistas de Sociologia, entre outras.

Outras actividades
- Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2002.
- Realização da conferência das contas correntes dos sócios.
- Pedido de regularização do pagamento das quotas aos sócios que se
encontravam em situação irregular
- Audiência com o Ministro da Educação
Por iniciativa da direcção, a APS pediu uma audiência ao Sr. Ministro da Educação,
prof. David Justino, com o objectivo de discutir a questão das habilitações próprias
dos licenciados em sociologia para a docência da disciplina de Sociologia no ensino
secundário
- Acesso a dados estatísticos do INE: intervenção da APS
Foi de novo retomado o protocolo existente desde Outubro de 1999 entre o MCES e o
INE, que permitia o acesso gratuito a dados agregado e a micro-dados estatísticos
para fins de investigação. A acção da APS, que desde o primeiro momento tomou
posição contra o cancelamento do protocolo,

produziu resultados que a todos

interessam. A continuidade desse mecanismo é, na verdade, muito importante para o
acesso à informação estatística. De resto, a maior acessibilidade dos investigadores
aos dados do INE foi também salientada pelo seu actual presidente.
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- LIS (Luxembourg Income Study): intervenção da APS
A Direcção da APS foi contactada pelos responsáveis do LIS (Luxembourg Income
Study), Robert Erikson e Timothy Smeeding que solicitam a participação de Portugal
nesta instituição. A Direcção tem servido de interlocutor com o INE e a FCT no sentido
de concretizar a nossa integração nesta grande base de dados que muito interessa
aos investigadores portugueses.
- Iniciou-se a nova página da APS na internet.
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