APS

Relatório de Actividades – 2006

Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS desenvolveu no decurso do ano de 2006:
(1) Dando cumprimento aos estatutos da APS, em 2006 realizaramse eleições para os corpos sociais para o biénio 2006-2008.
(2) Organizaram-se vários Encontros Científicos e Conferências.
(3) Continuaram-se as iniciativas para promover a internacionalização da Sociologia e dos sociólogos portugueses.
(4) Prosseguiu-se a descentralização, organizando e apoiando eventos em vários pontos do país.
(5) Firmou-se o acordo com a Editora Afrontamento, para publicação
das Actas das Sessões Plenárias e Painéis Temáticos do V Congresso Português de Sociologia.
(6) Iniciaram-se as consultas para a reestruturação do sítio Internet
da Associação e contrataram-se os serviços da empresa Plug &
Play para: i) implementar um Vortal; ii) produzir e editar um Cdroom referentes às Actas dos Ateliers do V Congresso Português
de Sociologia.

I – Encontros Científicos

Encontro Futuros da Profissão Sociólogo, em Vendas Novas, a 3 e 4
de Março de 2006, organizado na sequência do ciclo de conferências Sociologia, ciência e Profissão.
Encontro Sociedade e Floresta, 2006: o que (não) sabemos, organizado pela APS e CETRAD/UTAD, em Vila Real de 9 a 11 de Abril
de 2006.
IV Encontros de Sociologia da Educação Educação, Justiça e Migrações, em conjunto com o IEP-UM, Braga, 17 de Maio de 2006.
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II – Conferências
Public Sociology, de Michael Burawoy, Lisboa, 30 de Março de 2006.
Sociologia, Ciência e Profissão, Braga, 4 de Abril de 2006.
Sociólogos sem fronteiras na era da globalização, de Alberto Moncada, 8 de Novembro de 2006
III – Internacionalização
Participação no International Workshop on Internationalisation of
Sociology Education, em Frankfurt, a 3 de Abril de 2006, através
de Pedro Silva, que representou a APS a nosso pedido.
Realização do Encontro das Associações Nacionais de Sociologia da
Europa do Sul, em Lisboa, a 19 e 20 de Maio de 2006. Nesta reunião, entre outros assuntos, acordou-se a designação definitiva da
rede (ReSu).
Participação no XIV Congresso Mundial de Sociologia, em Durban,
no âmbito da reunião do Conselho de Associações Nacionais da
ISA e como co-organizadores da Sessão de “Sociologias de Língua
Portuguesa” e da Sessão Integrativa “Mediterranean Outlook”.
Participação no IX Encontro Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, em Setembro de 2006, em Luanda, Angola. Deste envolvimento resultou a decisão de localizar em Portugal, o X Encontro
Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, que terá lugar na Universidade do Minho.
Participação no 2º Congresso da Assotiation Francaise de Sociologie (AFS), em Bordéus, de 5 a 8 de Setembro de 2006, onde se
divulgou a actividade da APS e se apresentaram os objectivos da
RESU, numa sessão conjunta com as Associações Nacionais membros da rede. Nas reuniões paralelas do RESU decidiu-se propor à
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ESA a organização de um painel sobre os enquadramentos profissionais dos jovens sociólogos.
Participação na reunião da ESA das Associações Nacionais de Sociologia, em Paris, de 15 a 18 de Dezembro de 2006, tendo-se
nessa altura realizado nova reunião da RESU, para detalhar a proposta do supra mencionado painel temático que veio a ser incluído
no 8.º Congresso Internacional da ESA, a realizar em Glasgow, em
Setembro de 2007.

IV - Outras Actividades
Reunião com a DGRF para discutir colaboração no âmbito do Plano
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), na sequência do Encontro APS/CETRAD em Vila Real.
Reunião, a 22 de Maio, em Lisboa, com várias Instituições de Ensino Superior/Centros de investigação, tendo em vista um conjunto de acções a definir no âmbito da realização de estudos e da
constituição de um Conselho Consultivo para acompanhamento do
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI).
A pedido da DGRF, a APS reuniu numa proposta global os projectos parciais elaborados por várias Instituições de Ensino/Centros
de Investigação, tendo-o entregue à DGRF, em Setembro de
2006.
Elaborou-se a proposta de correcção da primeira chamada dos
exames do 12º Ano da disciplina de Sociologia (Junho).
Como tem sido usual, a APS continuou a divulgar, via e-mail, 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.
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Realizou-se a Assembleia-geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2005 a 23 de Maio de 2006.
Teve lugar a Assembleia-geral Eleitoral para eleição dos órgãos sociais para o biénio de 2006-2008 a 17 de Julho de 2006.

VI - Publicações
Preparação da publicação das Actas do Vº Congresso Português de
Sociologia.
Preparação da publicação das Actas do Colóquio Internacional Família, Género e Sexualidade nas Sociedades Contemporâneas.
Reedição do Código Deontológico da APS.
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