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Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS desenvolveu no 

decurso do ano de 2005, incluindo-se um quadro demonstrativo das despesas e 

proveitos.  

O ano de 2005 fica particularmente marcado pelas Comemorações dos 20 Anos da 

APS. Foram delineadas um conjunto de actividades científicas e culturais, com 

ampla divulgação junto da opinião pública e participação dos associados, assim 

como de diversos protagonistas da comunidade científica e da sociedade em geral. 

Foi dada ainda particular importância ao acompanhamento do processo de Bolonha, 

em que foi possível chegar a uma posição comum das Universidades públicas e de 

uma privada sobre a matéria – iniciativa pioneira relativamente a outras áreas 

científicas e Associações. 

A presente Direcção deu igualmente grande ênfase às questões da 

internacionalização da Sociologia portuguesa, através da instituição de uma rede de 

Associações nacionais de Sociologia de países euro-latinos, processo já iniciado pela 

APS em 2003. No âmbito desta estratégia de internacionalização, estivemos 

representados em vários eventos internacionais. 

Dando continuidade às preocupações com a questão da profissionalização, 

prosseguimos com a realização do ciclo de conferências sobre “Sociologia: Ciência e 

Profissão”. Para além de promoverem o diálogo e partilha de experiências de 

diferentes enquadramentos institucionais e profissionais, estes encontros visaram, 

de igual modo, o esforço de descentralização levado a cabo pela presente Direcção 

desde o primeiro mandato. 

I - Comemoração dos 20 anos da APS 

o Conferências 

o Loïc Wacquant, Guettos Everywhere? Rethinking urban poverty and 

segregation in European societies, Junho de 2005 

o Fernando Henrique Cardoso, 1985-2005: Duas décadas de mudanças 

no mundo e no Brasil, Setembro de 2005. 

o Selo 20 anos 
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II - Internacionalização 

 Participação no Encontro da Social Sciences Foundation, Villa Vigoni (Itália), 

em Maio de 2005. 

 Participação no Encontro de Associações Nacionais da Associação 

Internacional de Sociologia em Miami, em Agosto de 2005. 

 Participação no Encontro Comemorativo do Centenário da Associação 

Americana de Sociologia em Philadelphia, em Agosto de 2005. 

 Participação na 7ª Conferência da European Sociological Association (ESA), 

na Polónia, em Setembro de 2006, onde a Presidente da APS, Anália Torres, 

foi eleita para integrar o Comité Executivo da ESA. 

 Participação no Seminário Knowledge Society: a Mediterranean Outlook, em 

Capri, em Outubro de 2005. Neste seminário, onde participaram Portugal, 

Espanha, França, Itália e Grécia, preparou-se uma Sessão Conjunta a 

apresentar no XVI Congresso Mundial de Sociologia em Durban para além da 

continuação do projecto de construção de uma rede de Associações Nacionais 

de Sociologia de países euro-latinos iniciado pela APS, num Encontro 

realizado em Lisboa, em Novembro de 2003. 

III - Processo de Bolonha 

 Na sequência do processo iniciado em 2004 e já referido no respectivo 

relatório de actividades, a Direcção da APS realizou novas reuniãos, a 17 de 

Janeiro e a 20 de Junho de 2005, com os Departamentos de Sociologia de 

todas as Universidades do país (públicas e uma privada) com licenciatura em 

Sociologia para debater as questões relacionadas com o Processo de Bolonha. 

Na reunião de 17 de Janeiro foi ratificada a posição anteriormente assumida 

em conjunto e enviada para o “Espaço de Discussão” disponível no site do 

Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior desde 28 de Janeiro de 

2005. Na reunião de 20 de Junho foi elaborado um elenco de questões a 
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colocar ao senhor Ministro da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior em 

possível futura reunião (foi enviado o pedido de audiência tendo a APS 

recebido já a confirmação da  intenção do senhor ministro em nos receber em 

data  ainda a indicar). 

IV - Profissionalização 

 Preparação do Encontro Futuros da Profissão Sociólogo, em Vendas Novas a 3 

e 4 de Março de 2006. 

 Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão 

o Covilhã – 4 de Abril de 2005 

o Évora – 9 de Maio de 2005 

V - Outras Actividades 

 Encontro Escola, Família, Comunidade: uma relação entre culturas, Aveiro, 

Janeiro de 2005 

 Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e Profissão 

o Covilhã – 4 de Abril de 2005 

o Évora – 9 de Maio de 2005 

 Noites de Sociologia. Nesta 13ª edição, realizada no espaço da Livraria 

 Barata, em Lisboa, organizaram-se duas sessões: 

o 16 de Junho: Sociedades em mobilidade?  

(Catarina Oliveira, Gustavo Cardoso, João Pedro Nunes como oradores e 

Luís Baptista como moderador) 

o 23 de Junho: Estatísticas e Base de Dados: Limitações e Potencialidades 

(Maria Manuel Vieira, Rui Brites, Sérgio Bacelar como oradores e Anália 

Torres como moderadora) 
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 Proposta de correcção da primeira chamada dos exames do 12º Ano da 

disciplina de Sociologia (Junho).  

 Workshop, Loïc Wacquant, Comment peut-on etre boxeur? Une experience de 

sociologie charnelle, Junho de 2005. 

 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. 

 Realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 

2004. 

VI - Publicações 

 Preparação da publicação das Actas do Vº Congresso Português de Sociologia. 

 Preparação do Nº 4 da  Revista Com/n/textos de Sociologia, referente às 

Noites de Sociologia-2003/4. 

 Preparação da publicação do Ciclo de Conferências Sociologia, Ciência e 

Profissão de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 


