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Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS desenvolveu no
decurso do ano de 2009:

(1) Manteve-se e actualizou-se o sítio Internet da Associação.
(2) Manteve-se a Newsletter semanal da APS .
(3) Manteve-se o inquérito on line aos sócios.
(4) Realizaram-se 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 Assembleias-gerais.
(8) Realizaram-se diversas acções de divulgação.
(9) Actividades diversas.
(10) Relatório Financeiro.

I – Vortal da Sociologia

Mantiveram-se a estrutura e funcionalidades do site da APS.
-

Informação histórica e actualizada da APS
recursos em Sociologia.
Secção de Oferta e Procura de trabalho que serviu de base a
colaboração com outras entidades para o recrutamento.
- Galeria de imagens designada por “Olhares Sociológicos”.
- Um espaço para submissão de Ensaios.
- Destaques Noticiosos e outras Notícias.
- Agenda de Eventos (em forma de calendário).
- “Espaço de Debate” on line.
- Espaço de acesso reservado aos sócios.
Os seus conteúdos foram sendo sempre actualizados e renovados.
Lançou-se o Debate on-line “O emprego dos sociólogos: testemunhos”.
Ficheiro de sócios integralmente vertido para o vortal.

Utilização do “Voto electrónico” nos processos de constituição das Secções Temáticas
e Núcleos Regionais.
Criaram-se links destacados para os sites da ISA, Associações Nacionais da ISA e ESA.
Lançou-se o site da APS em inglês.
Criação do espaço e dos sites das Secções Temáticas e Núcleos Regionais.
Elaboração e divulgação on-line do Relatório “De Maio a Maio – Dois anos de vida do
vortal da APS – O vortal da Sociologia portuguesa em números”
II – Newsletter APS

Manteve-se a Newsletter APS, associada ao vortal, com uma periodicidade semanal,
notando-se que se trata de um dos elementos fortes que justificam a inscrição de
novos sócios na APS.
Como consequência do trabalho realizado, os dados estatísticos apurados
automaticamente através do software Advanced Web Statistics 6.3, revelam que este
Vortal ultrapassou já a média de 30.000 visitas por mês, o dobro do registado em
2008.

Indicadores do tráfego visualizado de Outubro a Dezembro de 2009
Mês

Visit. únicos

Núm. visitas

Páginas

Hits

Bytes

Out 2009

32991

41327

85131

222249

8.38 GB

Nov 2009

34660

43432

83669

200770

8.70 GB

Dez 2009

22560

28455

57078

137065

5.38 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
validados 383 questionários. Prevê-se aproveitar este instrumento para criar a
ferramenta da inscrição on line na APS.

IV – Encontros Científicos e Conferências
Encontro Contextos Educativos na Sociedade Contemporânea, realizado em Lisboa,
no ISCTE-IUL, a 23 e 24 de Janeiro de 2009.
Encontro O Ensino da Sociologia face às Políticas Educativas Actuais, realizado no
Auditório 2 da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico
de Leiria, nos dias 23 e 24 de Outubro de 2009.
Apoio à realização do Colóquio Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão
Social 2010, evento a organizar pela Secção, Exclusão Social e Políticas Sociais, na
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em Novembro de 2010.
Participação na organização do 9º Congresso da Associação Europeia de Sociologia,
ESA2009.
- Negociação com os parceiros do LOC o modelo de funcionamento do
mesmo
- Elaboração de 3 Acordos, com tradução de 2 para inglês, revisão final e
recolha de assinaturas (a decorrer)
- Implementação do sistema de emissão de facturas e recibos e
conferência dos pagamentos das inscrições no ESA2009
- Recolha das assinaturas dos Acordos celebrados
- Emissão de facturas e recibos e conferência dos pagamentos das
inscrições no ESA2009. Efectuados e enviados cerca de 1.200 recibos, e
processados diariamente aproximadamente 40 mails de inscritos,
respondendo a solicitações diversas. Como se sabe, esta tarefa faz parte do
pacote de tarefas encomendado à Vericonta, mas foi diariamente
monitorizado pela APS. Não existem quaisquer pendentes nesta fase.
- Conferência de informação enviada pelos coordenadores dos RN/RS
(tarefa repartida com outros elementos do LOC)
- Verificação do Relatório Final do ESA2009 enviado pela Leading,
elaboração do relatório final da APS, apoio às cartas a enviar pela presidente
do LOC aos membros do LOC, e distribuição dos lucros.
Preparação do Debate Sociologia e Profissão: Olhares Cruzados, a realizar em Viana
do Castelo em Fevereiro de 2010.
V – Internacionalização
Concepção, desenvolvimento e concretização do site da APS no site da ISA.
Entre 23 e 25 de Março a APS participou em Taipei (Taiwan) no Encontro do Conselho
das Associações Nacionais da International Sociological Association (ISA), subordinado
ao tema "Facing an unequal world: challenges for Sociology".
A 14 de Abril a APS fez-se representar no 3º Congresso da Associação Francesa de
Sociologia, realizado em Paris, e na qual foi apresentada a comunicação «Effectifs et
insertion professionnelle: le cas Portugais». Esta apresentação foi integrada na sessão
denominada «Former et qualifier les sociologues: interrogations sur la perspective
praticienne».

Reunião da ReSu durante o ESA2009.
Elaboração de propostas conjuntas para a realização de Integrative Sessions no XVII
ISA World Congress a realizar em 2010 em Gottemburg.
- Da ReSu.
- Da AIS, AFS e APS.
Em Setembro participação na Urban Audit Meeting na Facoltà di Sociologia em Roma.
Participação na International Conference “Risk Society: Challenges for the 21st
Century” em Atenas, de 4 a 7 de Novembro, a convite da Hellenic Sociological
Association.

VI – Publicações

Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia
- Atribuição do ISSN.
- Pesquisa das várias possibilidades para registo do nome, recolha dos
Preenchimento do respectivo formulário e elaboração do projecto da revista.
- Elaboração do design gráfico da Revista
- Recolha de textos e paginação.
- Concretização do site da revista.
Português e Inglês com informação sobre os eventos realizados pela APS para
utilização durante o ESA2009 e em outros eventos futuros.
elementos de divulgação da APS (folhetos, placards, power point) estiveram à venda
as diversas edições da APS e foi feita a entrega dos CD’Roms das Actas do V e VI
Congresso aos respectivos oradores. Montou-se um ponto de atendimento aos sócios
com acesso via internet ao vortal da APS e ao ficheiro de sócios.
Paginação e inserção no vortal dos textos do Encontro “O Estado da Sociologia em
Portugal: formação, investigação, profissionalização”.
Publicação em CD-Rom das Actas dos ateliers do VI Congresso Português de
Sociologia.
Publicação em CD-Rom das Actas do Encontro Temático Intercongressos Família,
Género e Sexualidade nas Sociedades Contemporâneas.

VII – Vida Associativa

Ao longo do ano de 2009 a Direcção da APS manteve a realização de reuniões
mensais.
Realizou-se a Assembleia-geral extraordinária de 13 de Fevereiro de 2009 onde foi
aprovado o Regulamento das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS.
Realizou-se a Assembleia-geral ordinária de 06 de Maio de 2009 para apresentação
do Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal, apresentação do Plano de
Actividades para 2009, Constituição da Secção Temática de Sociologia da Educação e
apresentação de uma proposta de colaboração da APS na organização do ESA2009.
Realizou-se a Assembleia-geral extraordinária de 04 de Dezembro de 2009 para a
constituição de cinco novas Secções Temáticas – Sociologia da Saúde / Pobreza,
Exclusão Social e Políticas Sociais / Classes e Desigualdades / Trabalho, Organizações e
Profissões / Sociologia do Desporto – e para a apresentação do Relatório de
Actividades e Contas do 9º Congresso da European Sociological Association.

VIII – Divulgação

A 20 de Março houve lugar a uma sessão de divulgação da Sociologia Portuguesa e da
actividade da APS na Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, dirigida a alunos do
11º ano. Esta acção foi realizada a convite da docente responsável pela disciplina de
Sociologia neste estabelecimento de ensino.
A 7 de Maio teve lugar uma sessão de divulgação da actividade da APS junto de
alunos da licenciatura em Sociologia da Universidade dos Açores.
Elaboração e distribuição de um folheto sobre a Sociologia, direccionado aos alunos
do 9º ano. Inicialmente foram entregues 90 folhetos a alunos da Escola Secundária
Camilo Castelo Branco de Carnaxide numa acção organizada pelo Observatório
Permanente das Escolas. Divulgação do folheto no site com possibilidade de descarga
do mesmo. Posteriormente fez-se a recolha de informação e elaboração de uma
listagem dos endereços e contactos da Escolas do 2º e 3º ciclo e secundárias do país
e envio do folheto de pelo correio.
Elaboração de um folheto bilingue (Português e Inglês) sobre a APS, a distribuir
durante o 9º Congresso da ESA.

IX – Outras Actividades

Em Janeiro participação no X Congresso Luso-Afro-Brasileiro, em Braga.
Participação num consórcio liderado pelo INE, e no qual participam o Ministério da
Administração Interna (MAI), o Ministério da Justiça (MJ) e a Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima (APAV), tendo em vista a realização, ainda em 2009, dos trabalhos
de validação do Inquérito à Vitimação – VITIM
Divulgação, recolha das candidaturas (153) e elaboração de uma base de dados com
as candidaturas recebidas, posteriormente entregue ao INE
Elaboração de um questionário enviado aos inscritos na secção “Procura de
Trabalho” da APS.
Colaboração com a DGAI (Direcção-geral da Administração Interna) na selecção de
pessoal para trabalho temporário.
- Divulgação junto dos inscritos na secção “Procura de Trabalho” da APS.
- Recolha das respostas, elaboração de uma base de dados com as
candidaturas recebidas, posteriormente entregue à DGAI.
Participação no Programa de Rádio “Minuto a Minuto” do Rádio Clube Português no
dia 16 de Julho de 2009 sobre os dados divulgados pelo Ministério da Ciência e do
Ensino Superior relativos à empregabilidade dos jovens licenciados.
Emissão de um comunicado sobre o tema acima referido – divulgação por newsletter,
em destaque no vortal e junto da comunicação social.
Reunião com editora da Routledge e estabelecimento de acordo para a divulgação no
site da APS com contrapartida de benefícios para os sócios da APS.
Na sequência da aprovação na Assembleia-geral de Janeiro do Regulamento das
Secções Temática e Núcleos Regionais da APS realizou-se o processo eleitoral de 5
Secções Temáticas da APS, com recurso ao voto electrónico – Sociologia da Educação
/ Sociologia da Saúde / Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais / Classes e
Desigualdades / Trabalho, Profissões e Organizações – iniciou-se o processo de
constituição da Secção Conhecimento, Ciência e Tecnologia e os trabalhos de
preparação do primeiro Núcleo Regional da APS, o Núcleo do Minho, ambos
constituídos já em 2010.
Carregamento no portal de conteúdos genéricos nos espaços das secções (4) que
Apoio aos coordenadores das Secções Temáticas - reuniões com coordenadores das
Secções Temáticas para informação acerca da forma de trabalhar com o back-office
das secções, apoio na utilização das caixas de correio do webmail.

Foi criada uma base de dados dos sócios no vortal (Concepção, execução,
conferência, testes) integração da facturação aos sócios neste ficheiro e migração do
Participação no Fórum “Imigração vs Criminalidade – Políticas de Segurança” em
Setúbal, nos dias 8 e 9 de Setembro.
Elaboração de um acordo de parceria entre a APS e uma empresa de formação, a
PH+, em que os sócios da APS beneficiam de um desconto de 20% na inscrição nos
cursos, comprometendo-se a APS a fazer a divulgação dos mesmos.
Renovação das instalações da APS. Elaboração de proposta, orçamento, compra de
reestruturação do espaço do ICS-UL (instituição que alberga a sede da APS) que
implicou a perda da zona de arquivo morto anteriormente ocupada, obrigou
necessariamente a uma reformulação do gabinete que ocupa, conseguindo-se uma
solução equilibrada entre os pressupostos da maior economia de custos possível por
um lado e, por outro, de um espaço com a dignidade necessária.
Recepção de novos sócios – 48 em 2009.
Atendimento diário e regular aos sócios.
Pagamentos diversos (Fornecedores, Colaboradores, Avenças, Ordenado da
secretária, Estado).

X –Relatório Financeiro

Actividades

Despesas

Encontro Contextos Educativos na Sociedade Contemporânea

3518,50

Encontro O Ensino da Sociologia face às reformas educativas actuais

3212.70

Site APS inglês
Deslocações e Estadias e Despesas de representação (inclui
deslocações ao estrangeiro)
Custos com o pessoal
Seguro Acidentes de trabalho

4524,56
22996,01
167,66
1804,00

Avença Informático

1440,00

Avença Contabilista

4092,00

Comunicações - telemovel - net movel - correio

1215,19

Site APS – www.aps.pt

1620,00

Quotizações de outras Associações – ISA e ESA

505,00

Fotocópias

370,62
61,20

Equipamento informático e consumíveis

2920,98

Renovação instalações da APS

1704,62

Folhetos de divulgação e placards

1848,00

Bandeira APS

3518,50

500,09

Apoio ao secretariado

Registo Revista SOCIOLOGIA ON LINE

Receitas

117,60

Envelopes e Impressos
Cedência de Documentação Técnica

245,00

Quotas dos Sócios e Joias de Inscrição
Bancos (despesas bancárias e juros de depósitos)
Perdas financeiras
Subsídios à exploração

39148,14
306,26

196,05

3034,72
4000,00

Outros ganhos extraordinários

696,25

Artigo 2º
A Associação Portuguesa
de Sociologia tem por
objectivos:
a) Promover o
desenvolvimento da
Sociologia em Portugal
e a criação de uma
comunidade
sociológica nacional;
b) Encorajar a
investigação e
dinamizar a
comunicação e o
debate científicos;

ESA2009
Devolução quotas

11006,90
1395,38

Movimentos relativos a exercícios de anos anteriores
Actas do Encontro Família, Género e Sexualidade nas Sociedades
Contemporâneas – Cd Rom e paginação

3208,00

Actas do VI Congresso Português de Sociologia - Cd Rom

5400,00

VI Congresso

2692,60

Serviços

2097,88

Total

70753.57

2000,00

60810,84
Saldo -9942,73

c) Incentivar e divulgar a
análise sociológica da
realidade portuguesa;
d) Promover a integração
dos sociólogos
portugueses na
comunidade
sociológica
internacional;
e) Divulgar junto das
instituições e da
opinião pública a
natureza e os
contributos da
Sociologia;
f) Favorecer o
relacionamento com
outras disciplinas e
outras comunidades
científicas e grupos
sócio-profissionais;
g) Promover a actividade
profissional dos
sociólogos e garantir
um adequado
cumprimento do seu
código deontológico.

Aprovado em Assembleia-geral
de 08 de Abril de 2010

Em 2009 o exercício apresentou um saldo negativo de 9530.03 €.
A esse respeito cumpre notar que:
Pagaram-se despesas relativas a anos anteriores no total de 11398.48 €.
Verificou-se uma diminuição na cobrança das quotas em relação ao realizado em
2008, mercê da campanha de regularização das quotas de final de 2007 e de se ter
tratado do ano do Congresso Nacional da APS. No entanto é de realçar que em 2009
houve um aumento na cobrança das quotas em relação ao registado em 2007.
Este ano registou-se uma forte perda financeira, de 3034.72€, resultante da
desvalorização da aplicação financeira que a APS detinha no Millennium BCP.
Realizaram-se assinaláveis esforços de internacionalização, de divulgação, de
realização de eventos científicos e de apoio à actividade profissional do(a)s
sociólogo(a)s. Esforços esses que produzem ganhos muito mais significativos (e que
se reflectem no futuro) do que os custos que implicam.
Realizou-se também este ano uma indispensável reorganização do gabinete da APS,
investimento em equipamento informático necessário para a realização das
actividades da APS e também no site da APS ferramenta indispensável na
comunicação com os sócios e com a comunidade de sociólogos a nível nacional e
internacional e que se tem revelado como fonte principal de motivação para a
inscrição dos novos sócios.
Este exercício revela uma forte actividade da APS, cumprindo assim os objectivos
enunciados no artigo 2º dos Estatutos.

