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

do ano de 2008: 

 

(1) Renovou-se o sítio Internet da Associação. 

(2) Manteve-se a Newsletter semanal da APS e lançou-se a Newsletter com as Notícias da 

European Sociological Association, também semanal. 

(3) Manteve-se o inquérito on line aos sócios. 

(4) Realizou-se o VI Congresso Português de Sociologia para além de outros 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 e consultaram-se os diferentes órgãos da APS. 

(8) Actividades diversas. 

(9) Relatório Financeiro. 

 

I – Vortal da Sociologia 

 

Renovou-se a imagem do sítio da APS, www.aps.pt, tornando-o mais “limpo” e de mais 

fácil consulta. 

Mantiveram-se a sua estrutura e funcionalidades. Os seus conteúdos foram sendo sem-

pre actualizados e renovados. Manteve-se assim a informação detalhada e actualizada 

sobre a APS, acesso a informação e links relacionados com a formação, investigação e 

recursos em Sociologia. A secção de Oferta e Procura de trabalho tem continuado com 

um elevado número de inserções. Manteve-se também as áreas: 

- Uma galeria de imagens designada por “Olhares Sociológicos”, e na qual se podem 

submeter para divulgação trabalhos fotográficos, vídeos e/ou áudio, que se consti-

tuam como inéditos e se revelem úteis para os sociólogos (estudantes e não estu-

dantes), 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).  

- Um “Espaço de Debate” on line onde os sociólogos podem debater diversas ques-

tões e lançar propostas de debate. 

Manteve-se também o  espaço de acesso reservado aos sócios onde estes podem ter 

acesso, gratuitamente, aos mais de 600 textos disponibilizados, a descarregar e a subme-

ter 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 Empre-

go”. Os sócios poderão facilmente actualizar a informação relativa aos seus dados pes-

soais e profissionais, o que faz deste vortal o instrumento de gestão de sócios que a APS 

passou a privilegiar. 

Implementou-se a ferramenta do “voto electrónico” já utilizado na eleição dos corpos 

sociais para o biénio de 2008-2010 e que continuará disponível para outras situações 

como por exemplo, a constituição das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS. 
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II – Newsletter APS 

 

Manteve-se a Newsletter APS, associada ao vortal, com uma periodicidade semanal, ins-

trumento imprescindível para quem quer manter-se continuamente informado sobre o 

que se faz na Sociologia e nas Ciências Sociais em Portugal e no estrangeiro. 

Lançou-se a Newsletter com as notícias da European Sociological Association, também 

com periodicidade semanal. 

Como consequência do trabalho realizado, os dados estatísticos apurados automatica-

mente através do software Advanced Web Statistics 6.3, revelam que este Vortal ultra-

passou já a média de 15.000 visitas por mês. 

 

Indicadores do tráfego visualizado em Janeiro e Fevereiro de 2009 

 

Mês 

Visitan-

tes úni-

cos 

Numero 

de visitas 
Páginas Hits Bytes 

Jan 2009 18444 23729 61518 173519 5.02 GB 

Fev 2009 16620 21343 54218 138383 3.33 GB 

 

III – Inquérito on line aos sócios 

 

Manteve-se o inquérito on line aos sócios, ferramenta fundamental para a constante 

actualização da análise sociográfica dos sócios da APS. Até 31 de Dezembro foram valida-

dos 276 questionários. 

 

IV – Encontros Científicos e Conferências 

 

Conferência de Veit Bader "Secularismo ou Democracia?", em Fevereiro de 2008 na Fun-

dação Calouste Gulbenkian em Lisboa. 

 

Apoio às Noites de Sociologia do Porto de 15 a 17 de Abril de 2008. 

 

Noites de Sociologia 2008 com a exibição do filme O ‘Compasso’ de Saguenail de Serge 

Abramovici, realizado a propósito da pesquisa sociológica “Transformações sociais numa 

colectividade local do Noroeste português” coordenada por José Madureira Pinto e 

financiada pela FCT, seguida de debate. Em Lisboa, a 26 de Junho de 2008. 

 

Realização do VI Congresso Português de Sociologia, em Lisboa, de 25 a 28 de Junho de 

2008, sobre o tema Mundos Sociais: saberes e práticas. Foi, de todos os Congresso já rea-

lizados pela APS nos últimos vinte anos, aquele que beneficiou do maior número de ins-

crições de sociólogos estrangeiros (mais de 120 inscrições). A Conferência Inaugural, inti-

tulada Mundos Separados, esteve a cargo de Teresa Caldeira (Universidade de Berkley, 

Califórnia), autora de, entre outras obras, City of Walls: Crime, Segregation and Citizen-

ship in São Paulo. As restantes conferências dividiram-se por temas como o ambiente, a 
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comunicação, a desigualdade e a justiça sociais. Os trabalhos do congresso tiveram por 

base cerca de quinhentas comunicações e quatro dezenas de posters. De entre as áreas 

temáticas mais participadas destacam-se as relativas a «Arte, Cultura e Comunicação», 

«Cidades, Campos e Territórios», «Educação e Aprendizagens», «Família e Género» e 

«Trabalho, Profissões e Organizações». Boa parte destas contribuições encontrava-se já 

disponibilizada on-line no vortal da APS antes do início do evento, que contou igualmente 

com uma feira do livro, projecção de um filme, lançamentos de obras inéditas, tertúlias e 

encontros diversos.. 

Dos arquivos que ficaram disponíveis on line após a realização do Congresso (em 

www.aps.pt) constam todas as comunicações apresentadas e uma memória fotográfica 

detalhada sobre os quatro dias dos trabalhos. 

 

V – Internacionalização 

 

De 5 a 8 de Setembro de 2008 realizou-se em Barcelona o I ISA Fórum de Sociologia sobre 

o tema Sociological Research and Public Debate. A convite da Direcção da APS o Prof. 

José Madureira Pinto apresentou uma comunicação sobre a sociologia portuguesa na 

Sessão "Ad Hoc RESU: Network of the Sociological Associations of Southern Europe and 

the Mediterranean, a joint effort of the French, Italian, and Portuguese Associations of 

Sociology, and the Spanish Federation of Sociology". Ana Romão, Vice-presidente da Di-

recção, representou a APS no grupo que organizou esta Sessão. 

 

VI – Publicações 

 

Publicação em CD-Rom das Actas dos ateliers do Vº Congresso Português de Sociologia.  

Edição em livro das Actas das Sessões Plenárias, Conferências e Painéis Temáticos. 

 

Foram ainda iniciados trabalhos para mais publicações, que se concretizarão até final do 

1º semestre de 2009. 

 

VII – Vida Associativa 

 

Ao longo do ano de 2008 a Direcção da APS manteve a realização de reuniões mensais.  

Realizou-se a Assembleia-geral extraordinária de 11 de Janeiro para discussão e votação 

dos Novos Estatutos da APS. Para além de pequenas actualizações de linguagem e cor-

recções de forma, destacam-se como principais mudanças as seguintes: 

- Instituição dos estatutos de sócio efectivo, sócio-estudante e membro associado da 

APS, criando-se uma distinção entre aqueles sócios que possuem um qualquer grau 

em Sociologia – de resto, a esmagadora maioria – e aqueles que pretendem acom-

panhar a vida associativa mas que ainda não o possuem – é o caso dos Estudantes, 

cuja inscrição a APS pretende estimular – ou que possuem formação ou curriculum 

em áreas cientificas que não respeitam directamente à Sociologia – mas cujo mérito 

pessoal, científico e profissional, e sobretudo interesse pela ciência sociológica e o 

seu desenvolvimento, devem ser valorizados. Para as pessoas que se encontram nes-

ta última situação, isto é, a de terem reconhecido interesse pela Sociologia e pelo 

seu desenvolvimento, mas não possuem um grau académico em Sociologia, cria-se 
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então o estatuto de membro associado da APS, cujos deveres e direitos são adapta-

dos a essa mesma condição.  

- São introduzidas algumas regalias, sobretudo incidentes junto daqueles que se 

encontrem a estudar Sociologia ou que estejam em situação desfavorável de 

desemprego, e corrige-se a situação em que um sócio pode ser eleito e eleger sem 

todavia cumprir com as suas obrigações estatutárias, designadamente a do paga-

mento de quotas. Deste modo, julga-se clarificar a situação daqueles que se encon-

tram mobilizados para a vida associativa e activos na sua prossecução, das situações 

em que a inscrição na APS não tem efectividade. 

- Em conformidade com a introdução dos estatutos de sócio efectivo, sócio-estudante 

e membro associado da APS, são clarificadas as regras de funcionamento da Assem-

bleia-geral da APS. 

- No que respeita à Direcção da APS é introduzida uma mudança considerada funda-

mental, e que corresponde a dotar este órgão de maior capacidade de resposta ges-

tionária, aumentando o número de elementos efectivos e criando duas vice-

presidências. Todos sabemos que o carácter voluntário e cívico da actividade de 

dirigente associativo é muito dificilmente compaginável com as obrigações profis-

sionais, e em face do aumento das responsabilidades da APS, interna e externamen-

te, o cumprimento dos mandatos torna-se muito difícil, sendo imperativo repartir 

esse esforço por um maior número de sócios eleitos. 

- Concomitantemente, reforça-se a frequência dos trabalhos da Direcção, cujas reu-

niões plenárias passam a ter uma frequência mínima mensal, em vez de trimestral. 

- Reforça-se o Conselho Consultivo da APS, impondo a regra de que pelo menos 

metade mais um dos seus elementos tenham o 3º ciclo de estudos em Sociologia.  

A proposta de alteração dos Estatutos foi previamente submetida à apreciação facultati-

va do Conselho de Deontologia da APS, tendo sido acolhidas as sugestões de alterações 

propostas por este órgão. 

Realizou-se a Assembleia-geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2006 a 28 de 

Junho de 2008. 

Realizou-se a Assembleia-geral Eleitoral a 3 de Outubro de 2008 tendo sido eleitos os 

corpos sociais da APS para o biénio 2008-2010. Pela primeira vez utilizou-se o sistema do 

voto electrónico, possível devido ao investimento feito no lançamento e manutenção do 

vortal da APS. 

 

VIII – Outras Actividades 

 

A Direcção realizou o processo de reestruturação das Secções Temáticas e Núcleos Regio-

nais da APS, que passou por diversas fases: 

− Convite aos responsáveis pelas áreas temáticas do VI Congresso Português de Socio-

logia para encetarem contactos e marcarem uma reunião durante a realização do VI 

Congresso. Para esse efeito forneceu-se a informação de pessoas a contactar, divul-

gou-se a realização dessas reuniões e disponibilizou-se o espaço para a realização 

das mesmas. 

− Elaboração de uma proposta de Regulamento das Secções Temáticas e Núcleos 

Regionais. 

− Consulta a todos os membros dos corpos sociais da APS antes da elaboração da pro-

posta final de Regulamento. 
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− Envio dessa proposta a todos os sócios e disponibilização da mesma no vortal da 

APS. 

− Criação de um espaço de debate sobre o tema no vortal da APS. 

− Realização de uma Assembleia-geral extraordinária onde foi discutido, votado e 

aprovado o Regulamento das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS. 

 

Manteve-se o esforço no sentido de regularizar a situação dos pagamentos das quotas. 

Continuou-se o controlo da situação das quotas dos sócios e o contacto com os sócios em 

situação irregular.  

Desenvolveu-se o processo de migração das contas dos sócios para o vortal da APS visan-

do possibilitar o acesso dos sócios à informação sobre a situação das suas quotas através 

da área reservada aos sócios em www.aps.pt. Este processo estará concluído e operacio-

nal durante o primeiro semestre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado na Assembleia-geral ordinária de 6 de Maio de 2009 
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IX - Relatório Financeiro 

 

Actividades Despesas Receitas 

Conferência de Veit Bader “Secularismo ou Demo-
cracia?” 

181,50   

VI Congresso Português de Sociologia    31403,70 34744,91 

Noites de Sociologia do Porto 250,00   

Actas V Cong. Português de Sociologia – CD-Rom  3993,00   

Actas V Cong. Português de Sociologia 
Livro Sociedades Contemporâneas 

2520,32   

Deslocações e Estadias e Despesas de representação 
(inclui deslocações ao estrangeiro)  

4364,65   

Custos com o pessoal   23042,90   

Apoio ao secretariado 2739,71   

Avença Informático 702,60   

Avença Contabilista 4251,50   

Site APS – www.aps.pt 5726,76   

Quotizações de outras Associações – ISA 218,00   

Fotocópias, Consumíveis e Material de Escritório  1742,63   

Envelopes e Impressos 582,85   

Correios 1580,81   

Cedência de Documentação Técnica   115,00 

Quotas dos Sócios e Joias de Inscrição   53739,13 

Bancos (despesas bancárias e juros de depósitos) 267,35   

Subsídios à exploração   11300,00 

Outros ganhos extraordinários   312,68 

Total        

  83568,28 100211,72 

Saldo   16643,44 

Aprovado na Assembleia-geral ordinária de 6 de Maio de 2009 


