APS

Relatório de Actividades – 2007

Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS desenvolveu no decurso do ano de 2007:
(1) Lançou-se o novo sítio Internet da Associação.
(2) Lançou-se a Newsletter semanal da APS.
(3) Lançou-se o inquérito on line aos sócios.
(4) Organizaram-se vários Encontros Científicos e Conferências.
(5) Continuaram-se as iniciativas para promover a internacionalização da
Sociologia e dos sociólogos portugueses.
(6) Produziram-se diversas publicações.
(7) Realizaram-se diversas reuniões dos diferentes órgãos da APS; Direcção, Assembleia-geral, Conselho Consultivo e Conselho de Deontologia.
(8) Actividades diversas.
I – Vortal da Sociologia

Lançou-se o novo sítio da APS, mantendo o mesmo domínio, www.aps.pt,
mas alterando substancialmente a sua concepção, estrutura, conteúdos e
funcionalidades. Esteticamente mais atraente e estruturado de forma a
permitir uma “navegação” mais fácil, apresenta antigos conteúdos renovados e actualizados e novos conteúdos e funcionalidades que se pretende que vão ao encontro das necessidades e expectativas dos sócios e outros visitantes. Para além de uma informação mais detalhada e
actualizada sobre a APS, quem consulta o site da APS tem acesso a informação e links relacionados com a formação, investigação e recursos
em Sociologia. Foi dado também destaque às questões da profissionalização e criada uma secção de Oferta e Procura de trabalho. É com muita
satisfação que recebemos a confirmação de algumas pessoas que foram
já contactadas por uma empresa em virtude do seu anúncio colocado na
secção “Procura de trabalho”. Foram também criadas as seguintes áreas:
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- Uma galeria de imagens designada por “Olhares Sociológicos”, e na qual se podem submeter para divulgação trabalhos
fotográficos, vídeos e/ou áudio, que se constituam como inéditos e se revelem úteis para os sociólogos (estudantes e não
estudantes), em vista de um melhor conhecimento da sociedade portuguesa;
- Um espaço para submissão de Ensaios onde os sócios podem
ver os seus trabalhos publicados on line,
- Um espaço para Destaques Noticiosos e outras Notícias;
- Uma Agenda de Eventos (em forma de calendário).
- Pela primeira vez em Portugal os Sociólogos têm também à
sua disposição um “Espaço de Debate” on line onde podem
debater diversas questões e lançar propostas de debate.
Foi também criado um espaço de acesso reservado aos sócios onde estes
podem ter acesso, gratuitamente, aos mais de 600 textos disponibilizados, a descarregar e a submeter imagens na galeria “Olhares Sociológicos”, a submeter textos no espaço dos “Ensaios”, a submeter o seu Curriculum Vitae juntamente com o seu anúncio na “Procura de emprego” e
a consultar as ofertas de trabalho existentes da secção “Oferta de Emprego”. Os sócios poderão facilmente actualizar a informação relativa aos
seus dados pessoais e profissionais, o que faz deste vortal o instrumento
de gestão de sócios que a APS passou a privilegiar.

II – Newsletter APS
Criou-se a Newsletter APS, associada ao vortal, com uma periodicidade
semanal, que constitui já um elemento de referência para quem quer ter
a informação sistematizada e actualizada (à distância de um click) sobre
o que acontece na Sociologia e nas Ciências Sociais em Portugal e no
estrangeiro (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 ou-2-
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tras). Trata-se de um instrumento privilegiado, e de exclusivo acesso
pelos sócios, ao serviço de uma “Agenda Sociológica”.
Como consequência do trabalho realizado, os dados estatísticos apurados automaticamente através do software Advanced Web Statistics 6.3,
revelam que a adesão a este vortal de sociologia tem sido muito significativa, e sempre em crescendo.
Indicadores do tráfego visualizado em 2007 (Abril a Dezembro)
Número de visitas:

51902

Duração média das visitas:

(1.31 visitas/visitante)

244 segundos

Páginas visualizadas:

378527

(7.29 páginas/visita)

Hits:

1253257

(24.14 hits/visita)

Bytes:

10.49 GB

(211.95 KB/visita)

Adicionado a favoritos:

46 %

(valor estimado)

Modalidades de ligação:
-

Endereço directo / Favoritos:
Ligações de um motor de busca:
Ligações de páginas externas
(outros que não motores de busca)
Outros visitantes:

68.5 %
14.3 %
16.9 %
0.3 %

III – Inquérito on line aos sócios

Foi lançado um inquérito on line aos sócios, ferramenta fundamental para
a constante actualização da análise sociográfica dos sócios da APS. Até
31 de Dezembro foram validados 240 questionários.
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IV – Encontros Científicos e Conferências

Noites de Sociologia 2007 Á volta da cidade, em Lisboa, no Chapitô, a 12
de Julho de 2007.
Encontro Estado da Sociologia em Portugal: formação, investigação e
profissionalização, em Lisboa, no ISCTE de 19 a 21 de Outubro de 2007.
V Encontros de Sociologia da Educação Transições e Percursos Educativos
de Mulheres Jovens e Adultas, em conjunto com o CIIE–Centro de Investigação e de Intervenção Educativas, FPCEUP, Porto, 23 de Novembro de
2007.
Deu-se início aos trabalhos de preparação do VI Congresso Português de
Sociologia.

V – Internacionalização

Participação no IV Congresso Astur-Galaico de Socioloxía, na Corunha,
em Março de 2007. Os sócios da APS beneficiaram de um desconto na
inscrição. Durante este Congresso realizou-se mais uma reunião da ReSu.
Participação no 8º Congresso Internacional da ESA, de 3 a 6 de Setembro de 2007 em Glasgow e organização conjunta, no âmbito da ReSu, da
sessão “What is happening to Sociology Students after graduation?”
Participação no Congresso Nacional da Associação Italiana de Sociologia,
em Urbino, de 13 a 15 de Setembro de 2007, onde se realizou mais uma
reunião da ReSu.
Participação no IX Congresso Espanhol de Sociologia, em Barcelona, de
13 a 15 de Setembro de 2007.
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VI - Publicações
Publicação on-line das Actas dos ateliers do Vº Congresso Português de
Sociologia e preparação da sua edição em cd-rom e da edição em livro
das Actas das Sessões Plenárias, Conferências e Painéis Temáticos.
Publicação on-line das Actas do Encontro A Sociologia e o Ensino Secundário: lugares, saberes, itinerários.
Publicação on-line da Revista Con(m)textos de Sociologia Nº 1, 2, 3 e 4.
Foram ainda iniciados trabalhos para mais publicações, que se concretizarão até final do 1º semestre de 2008.

VII – Vida Associativa

Ao longo do presente mandato a Direcção tem vindo a realizar reuniões
com uma periodicidade, no mínimo, mensal. O ano de 2007 não fugiu à
regra, tendo sido realizadas 15 reuniões, entre ordinárias e extraordináras.
Reunião do Conselho Consultivo da APS a 4 de Maio de 2007 sobre a
mudança da estrutura curricular dos cursos de gradução e pósgraduação em Ciências Sociais e sobre a localização do VI Congresso
Português de Sociologia.
Realizou-se a Assembleia-geral Ordinária para aprovação do Exercício de
2006 a 25 de Maio de 2007.
Reunião do Conselho Consultivo da APS a 29 de Outubro de 2007 para
tratar de assuntos relativos ao VI Congresso Português de Sociologia.
Reunião do Conselho de Deontologia da APS a 29 de Outubro de 2007
para debater várias questões colocadas por sócios ao referido Conselho
e para emitir uma opinião relativa à proposta de alteração dos Estatutos
da APS.
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VIII - Outras Actividades
Realizou-se uma reunião com os representantes dos Departamentos de
Sociologia das diversas Faculdades, públicas e privadas, do país (15 de
Janeiro) com o objectivo de tomar conhecimento da reestruturação dos
cursos de Sociologia segundo o “modelo de Bolonha”;
A pedido da Direcção da APS realizou-se uma reunião com o Secretário
de Estado da Educação, no dia 29 de Outubro de 2007.
A Direcção elaborou uma proposta de novos Estatutos da Associação
Portuguesa de Sociologia apresentada aos sócios e aprovada em Assembleia-geral Extraordinária que se veio a realizar já em Janeiro de 2008.
Realizou-se um elevado esforço no sentido de regularizar a situação dos
pagamentos das quotas que passou pelas seguintes fases:
i)

conferência da situação das quotas dos sócios,

ii)

negociação com os bancos de uma nova modalidade de pagamento das quotas por transferência bancária que retira dos sócios o
ónus dos custos da transferência,

lançamento de uma campanha de regularização das quotas, cujo resultado final será conhecido no final do 1º semestre de 2008 (no termo da
campanha).
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