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Apresentação 

O ano de 2012 foi fortemente dominado pelos trabalhos de preparação e realização do 

VII Congresso Português de Sociologia que decorreu em junho, no Porto, sob o tema 

Sociedade, Crise e Reconfigurações. 

 

No entanto, a Direção da APS não deixou de estar atenta e dar o seu contributo no que 

diz respeito a questões que afetam a Sociologia e os sociólogos portugueses, 

nomeadamente, a questão da empregabilidade dos diplomados em Sociologia. Deu 

igualmente continuidade aos esforços de internacionalização da Sociologia portuguesa, 

como se poderá verificar pelo elenco de iniciativas e atividades que a APS desenvolveu 

no decurso do ano de 2012, apresentadas em seguida. 

I – Vortal da Sociologia 

Mantiveram-se a estrutura e funcionalidades do vortal da APS, a saber: 

• Informação histórica e atualizada da APS; 

• SOCIOLOGIA ON LINE, revista da Associação Portuguesa de Sociologia; 

• Emissão semanal da Newsletter; 

• Recursos em Sociologia; 

• Biblioteca Virtual de Sociologia; 

• Secção de Oferta e Procura de trabalho; 

• 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; 

• Utilização do “Voto eletrónico” nos processos de constituição das Secções 

Temáticas e Núcleos Regionais; 

• Manutenção dos Sites das Secções Temáticas e Núcleos Regionais já constituídos: 

• Plataforma de gestão do VII Congresso Português de Sociologia. 

 

Acrescentaram-se durante 2012 as seguintes novas funcionalidades: 

• Gestão das contas correntes dos sócios com emissão de avisos do saldo 

(quotizações). 

• Atas do VII Congresso Português de Sociologia (e informação conexa) com motor 

de busca por título, autor, palavra-passe ou área temática. 
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Os conteúdos do vortal foram sendo atualizados e renovados ao longo do corrente 

ano. As estatísticas de tráfego do vortal expressam a relevância deste meio de 

comunicação com os associados e com o público em geral. Assim: 

• Em 2012 foi alcançado um novo record de visitas, tendo-se ultrapassado as 670 mil; 

• O número de páginas consultadas aproximou-se dos 2 milhões; 

• O volume total de informação consultada ultrapassou os 650 GB. 

 
Indicadores do tráfego visualizado de Janeiro a Dezembro de 2012 

 

Mês Número de 
visitas 

Jan 2012 35031 
Fev 2012 28754 
Mar 2012 47040 
Abr 2012 38221 
Mai 2012 101530 
Jun 2012 135301 
Jul 2012 68754 

Ago 2012 42147 
Set 2012 30996 
Out 2012 45741 
Nov 2012 61909 
Dez 2012 34606 

Total 670030 
 

É visível o efeito de alavanca do VII Congresso no volume de consultas ao vortal, com 

valores elevadíssimos em maio, julho e julho, e com a retoma de consultas, de novo com 

volumes elevados, ainda que numa escala diferente, a partir de outubro (justificados pela 

edição das Atas do Congresso). 

 

Como consequência do trabalho realizado, os dados estatísticos apurados 

automaticamente através do software Advanced Web Statistics 6.3 revelam que este 

Vortal registou um número médio mensal de aproximadamente 55.800 visitas (mais 

25.500 do que no ano anterior). 

 

Ainda durante 2012 (último trimestre), mas com implementação no 1º trimestre de 2013, 

deu-se início a uma reestruturação profunda do vortal da APS, a refletir-se no grafismo e 

na organização, passando pela revisão e atualização de conteúdos. 

II – Newsletter APS 

Pela sua importância, justifica-se que a Newsletter seja destacada das 

demais atividades da APS, constituindo um item único. 

 

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

periodicidade semanal, notando-se que se trata de um dos elementos 
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fortes que justificam a inscrição de novos sócios na APS. No final de 2012 atingiu-se o 

número de 239 edições.  

 

A Newsletter tem-se revelado um eficaz meio de comunicação com os sócios, patente 

pelas mensagens de retorno que temos recebido.  

 

Verifica-se também um aumento na receção de informações e pedidos de divulgação na 

Newsletter, enviadas por entidades distintas, testemunha do reconhecimento do amplo 

alcance desta ferramenta de informação da APS. 

III – Inquérito on line aos sócios 

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

atualização da análise sociográfica dos sócios da APS. Em 31 de dezembro existiam 365 

respostas válidas, número ainda assim diminuto face às expectativas (considerando o 

volume de sócios da APS). 

IV – Encontros Científicos e Conferências 

Organização, em parceria com a Federação Espanhola de Sociologia, do I Encontro 

Ibérico de Sociologia, sob o tema A Sociologia Ibérica perante a Crise Global, que decorreu 

nos dias 2 e 3 de março de 2012, em Madrid. O encontro foi apoiado pela Associação 

Internacional de Sociologia (ISA). 

 

Organização, em parceria com o Departamento de Sociologia da 

Universidade de Évora do Workshop Formação e Empregabilidade 

dos Sociólogos em Tempo de Crise, em Évora, a 26 de abril. Este 

evento deu origem à edição da primeira videoreportagem de um 

evento da APS, que pode ser visualizado no vortal. 

 

Realização do VII Congresso Português de Sociologia, na Faculdade de Letras e na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade 

do Porto, de 19 a 22 de junho. O tema geral do Congresso, 

intitulado “Sociedade, Crise e Reconfigurações”, angariou 

notável interesse entre sociólogos(as) e especialistas de outras 

áreas científicas. Recebemos um total de 1445 propostas de 

comunicação, demonstrando-se assim, mais uma vez, o interesse 

que os Congressos da APS suscitam, enquanto fórum de 

reflexão e espaço de apresentação de resultados de 

investigação e debate. Destas propostas foram aprovadas 1373 pelos coordenadores das 

respetivas Áreas/Secções Temáticas, mas, por razões diversas, foram efetivamente 

apresentadas 688 (cf. Infografia do VII Congresso, disponível online). Uma vez mais, o 

VII Congresso bateu um record de inscrições de estrangeiros. 
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V – Internacionalização 

Participação da Presidente, Ana Romão, na reunião entre o Comité da Associação 

Europeia de Sociologia (ESA) e as Associações Nacionais, em Paris, a 25 de outubro. 

Além de um ponto de situação sobre a sociologia em cada um dos países membros, 

esteve em agenda o debate sobre a Política Europeia para as ciências sociais.  

 

Participação de Helena Serra, vogal da Direcção, no Encontro das Associações Nacionais 

Membros da Associação Internacional de Sociologia (ISA), em Buenos Aires, a 31 de 

julho. 

 

No âmbito do VII Congresso Português de Sociologia, realizou-se uma reunião informal 

com os representantes das associações membros do ReSu (Rede de Associações 

Nacionais de Sociologia da Europa do Sul).  

 

Participação de Manuel Carlos Silva, na altura Presidente da APS, a convite, no Colóquio 

Internacional A Crise da(s) Socialização (ôes)?, organizado pela Association Internationale 

des Sociologues de Langue Française (AISLF); Departamento de Ciências Sociais da 

Educação – Instituto de Educação – Universidade do Minho; Centro de Investigação em 

Educação (CIEd); Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC); Centro de 

Investigação em Ciências Sociais (CICS); Centro de Estudos Comunicação e Sociedade 

(CECS), em Braga, a 19 e 20 de abril. 

 

VI – Publicações 

Lançamento do nº 5 da Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da 

Associação Portuguesa de Sociologia. Neste número publicaram-se 9 

artigos; um bloco de seis textos de temáticas diversas, outro bloco de 

dois textos denominado Dossiê da Sociologia Portuguesa e finalmente 

uma resenha de um livro. 

 

Newsletter - boletim eletrónico semanal da Associação Portuguesa de Sociologia. Em 

2012 foram emitidos 46 números (ver Ponto II, anteriormente). 

 

Atas do VII Congresso Português de Sociologia – Menos de 3 meses após a realização do 

congresso foi concretizada a edição on line dos textos apresentados, com o ISBN 978-

989-97981-0-6. O leitor tem a possibilidade de busca por área temática, por autor, por 

título de artigo e por palavra-chave. 
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VII – Vida Associativa 

Ao longo do ano de 2012 a Direção da APS manteve a realização de reuniões mensais.  

 

Realizou-se uma reunião com os coordenadores das Secções Temáticas, Núcleos 

Regionais, Áreas Temáticas do VII Congresso, Presidentes dos órgãos da APS e membros 

do Conselho Consultivo da APS, para balanço do VII Congresso Português de Sociologia, 

a 23 de outubro, no ICS-UL, em Lisboa. 

 

Realizaram-se várias reuniões da Comissão Organizadora e Comissão Organizadora Local 

do VII Congresso Português de Sociologia em Lisboa e no Porto. 

 

Realizaram-se várias reuniões com os coordenadores das Secções e Áreas Temáticas do 

VII Congresso Português de Sociologia e a respetiva Comissão Organizadora.  

 

Realizou-se a Assembleia-geral eleitoral a 22 de junho, na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Foi terminado o processo eleitoral dos órgãos sociais da APS para 

o biénio 2012-2014. 

 

Realizou-se a Assembleia-geral ordinária a 10 de abril. Foram apresentados e aprovados 

os Relatórios e Contas e Parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2011 e Plano de 

Atividades para 2012. Foi ainda ratificada a constituição do Núcleo Regional dos Açores e 

a recalendarização da eleição dos órgãos da Assembleia-geral.  

 

Receção de novos sócios: 116 novas inscrições em 2012. 

 

Foi efetuado um atendimento diário e regular aos sócios. Foi ainda garantido um 

atendimento geral sobre questões relativas ao exercício da profissão e outras 

solicitações. 

 

Foi garantido o encaminhamento dos pedidos da comunicação social solicitando a 

indicação de sociólogos sobre várias temáticas. 

VIII – Outras Atividades 

Participação de Ana Romão e João Teixeira Lopes, presidente e vice-presidente da APS, 

numa reunião com o Presidente da FCT, a propósito das questões da I&D em Sociologia, 

a 3 de dezembro. Este encontro, realizado a pedido da APS, foi precedido de uma 

recolha dos contributos escritos dos Centros de Investigação em Sociologia acerca dessa 

matéria. No seguimento da referida reunião redigiu-se um Memorando enviado aos 

Centros de Investigação em Sociologia e divulgado da Newsletter da APS.  
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Participação de Paula Abreu, vogal da Direção da APS, a convite, na Sessão 

comemorativa dos 40 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em 

Coimbra, a 2 de dezembro. 

 

Participação da Presidente da APS, Ana Romão, a convite, no IX Encontro de Sociologia 

dos Açores, a 22 e 23 de novembro, na Faculdade dos Açores. 

 

Participação de Madalena Ramos, vogal da Direcção da APS, a convite, no V Congresso 

Ibero-Americano de Pesquisa qualitativa em Saúde, em Lisboa, a 11 de outubro. 

 

Reunião com o vice-presidente do conselho executivo da Ordem dos Enfermeiros para 

estudar a hipótese de celebração de um protocolo entre a APS e esta Ordem, em junho. 

 

Redação e publicação de uma Carta Aberta a Vasco Pulido Valente a propósito do seu 

artigo de opinião, publicado no dia 5 de maio, no Jornal “Público”. Na sequência foi 

também enviado um protesto à Diretora do “Público”, nessa mesma data. 

 

Protesto, junto do Diretor de Informação da TVI, a propósito das afirmações proferidas 

por Medina Carreira, no programa ”Olhos nos Olhos” de Judite de Sousa, de 9 de abril, 

relativas à formação dos sociólogos. 

 

Participação de Helena Serra, vogal da Direcção da APS, a convite, no dia 26 de abril, no 

Workshop SOCSCI – Sociedades Científicas na Ciência Contemporânea, no Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O projeto SOCSCI tem por objectivo genérico 

procurar compreender o papel que as associações científicas desempenham na ciência 

contemporânea. A APS foi uma das associações que se dispuseram a partilhar o seu 

conhecimento e experiência. 

 

Participação de Manuel Carlos Silva, Presidente da APS, a convite, na Sessão de 

Apresentação do Observatório sobre Crises e Alternativas, no CES/Centro de Informação 

Urbana de Lisboa, a 16 de abril. 

 

Deslocação de Manuel Carlos Silva, Presidente da APS, Pedro Abrantes, da coordenação 

da Secção Temática e Sociologia da Educação e Rosa Moinhos, representante da APS no 

GAVE ao Ministério da Educação e Ciência para uma audiência com a Secretária de 

Estado do Ensino Básico e Secundário, tendo sido recebidos pela Chefe de Gabinete, a 2 

de abril, na sequência do pedido de audiência enviado ao Ministro da Educação. 

 

Participação de Paula Abreu em representação do Presidente da APS, a convite do 

Núcleo de Estudantes de Sociologia da Associação Académica de Coimbra 

(NES/AAC), na mesa de abertura do primeiro Encontro Nacional de Estudantes de 

Sociologia no dia 23 de março, na Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. 
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Participação, a convite, de Ana Romão e Dalila Cerejo na Conferência Nascer em 

Portugal, do Ciclo Roteiros do Futuro organizado pela Presidência da República, a 17 

de fevereiro, em Cascais. 

 

Realização de um press release a propósito da reforma curricular e a educação de 

adultos, em janeiro. 

 

Envio de uma Carta Aberta ao Ministro da Educação “A Sociologia, a Educação de 

Adultos e o Projecto de Revisão da Estrutura Curricular no ensino secundário”, a 31 

de janeiro. 

 

Elaboração de um parecer da Direção e da Secção Temática Sociologia da Educação 

da Associação Portuguesa de Sociologia sobre a reforma curricular do ensino básico 

e secundário em curso, enviado ao Ministro da Educação, a 30 de janeiro. 

 

Carregamento no portal de conteúdos genéricos nos espaços das Secções. 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. 

 

Elaboração de candidaturas a financiamento tendo em vista o VII Congresso 

Português de Sociologia. 

 

Pagamentos diversos (Fornecedores, Colaboradores, Avenças, Ordenado da 

secretária, obrigações fiscais). 

 

Elaboração do Relatório de Atividades e Plano de Atividades. 

 

Criação da página da APS no Facebook (versão portuguesa e versão inglesa). 

 

Acolhimento de uma estagiária licenciada para um estágio profissional não 

remunerado no período de 21 de Maio a 03 de Agosto de 2012, no âmbito do 

Programa Comunitário Leonardo da Vinci, proposta pelo Centro Europeu de Língua s. 

 

Celebração de acordo com a Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora para 

disponibilizar aos sócios APS um desconto de 25% no Curso Internacional de Verão 

“Prospetiva estratégica: olhares de futuro sobre cooperação e redes de atores em 

territórios transfronteiriços”, realizado em setembro de 2012.  
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IX – Atividades das Secções Temáticas 

 
 

 

 

As Secções Temáticas desenvolveram em 2012 uma intensa atividade na preparação do 

VII Congresso Português de Sociologia. 

 

Os coordenadores das Secções Temáticas e das Áreas Temáticas do VII Congresso 

elaboraram o call for papers, avaliaram um total de 1445 propostas de comunicação, 

emitiram justificações das suas avaliações, comunicaram entre si para a melhor 

integração das propostas recebidas (processo de iteração da avaliação das propostas), 

organizaram as propostas aceites em mesas, organizaram sessões conjuntas entre várias 

áreas e/ou secções temáticas, convidaram moderadores de mesas, realizando assim uma 

intensa, frutuosa e enriquecedora participação na organização deste congresso. 

O Núcleo Regional dos Açores realizou as seguintes atividades: 

1. Co-organização da Noites de Sociologia – A infância como objeto de estudo da 

Sociologia, em 7 de fevereiro de 2012, no Bar Baía dos Anjos, Portas do Mar, Ponta 

Delgada, em colaboração com o Núcleo de Estudantes de Sociologia da Universidade 

dos Açores. 

2. Participação na sessão O lugar da Criança na família e na sociedade, realizado em 8 de 

fevereiro de 2012, na Universidade dos Açores. 

3. Participação no Ciclo de Debates Retratos da Violência Doméstica nos Açores 2012, 

organizados pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores. 

4. Acolhimento de jovem do Programa Jovens Solidários – Ocupação de Tempos Livres, 

promovido pela Direção Regional da Juventude, de 2 a 27 julho de 2012, na sede do 

Núcleo. 

5. Colaboração na organização do IX Encontro de Sociologia dos Açores – Novas e Velhas 

Tendências Populacionais, realizado em 22 e 23 de novembro de 2012, na Universidade 

dos Açores. 

6. Organização do ficheiro de sócios e construção de bases de dados de divulgação das 

actividades. 

7. Construção e atualização permanente de uma página do Núcleo no Facebook 

(www.facebook.com/pages/Núcleo-Regional-dos-Açores/390600567677967). 

 
A Secção Sociologia da Educação reportou que em 2012: 

1. Avaliou, selecionou e distribuiu os papers submetidos ao Congresso Português de 

Sociologia dedicados a esta área, organizando 13 mesas, 1 grupo temático e 2 mesas 

inter-secções. 

2. Colaborou com a Direção da APS nos contactos com o Governo, em dois temas 

importantes para a sociologia e os seus profissionais: a suspensão do programa 
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Novas Oportunidades e a Reforma do Ensino Básico e Secundário. Assim sendo, 

produziu-se e entregou-se ao Ministério da Educação um parecer sobre estes dois 

temas e realizou-se uma reunião com responsáveis desta instituição. 

3. Continuou o seu trabalho de divulgação de informação útil aos seus membros e 

outros interessados, através da publicação de 4 newsletters (cerca de 15 páginas 

cada, incluindo algumas rúbricas novas, como a entrevista trimestral a um sociólogo 

da educação) e alguns mails intercalares com informações específicas. 

4. Envolveu-se na organização do III Encontro Temático, que terá lugar em março de 

2013, em Braga, mantendo a periodicidade planeada. 

 

A Secção Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais desenvolveu em 2012 as 

seguintes atividades: 

1. Manteve os contactos com os membros da Secção (conta gmail 

pobreza.aps@gmail.com) através de emails de divulgação sobre temas vários, num 

total de 61, o que corresponde a uma média de 5 por mês, um valor mais baixo do que 

no ano anterior. Através deste canal, foi sendo possível dar informação sobre as 

atividades da Secção, enviar documentos pertinentes e responder a pedidos de 

divulgação. De notar que muitos destes emails foram aproveitados pela Direção da 

APS para enriquecer a newsletter da instituição, contribuindo, assim, esta Secção, 

para todos os associados. Muitas newsletters contaram com uma ou mais 

informações com origem nestes emails. De relevar a contínua adesão dos membros 

da Secção a este medium dado que recebemos diversos documentos e informações 

com pedido de divulgação. 

2. A Secção participou plenamente no Congresso da APS, contabilizando esta atividade 

como o equivalente ao colóquio anual da Secção. Neste âmbito, foram organizadas 9 

mesas temáticas, com um total de 60 comunicações seriadas a partir de 73 propostas 

de comunicações apresentadas.  

3. Foi publicado o número temático da Revista Fórum Sociológico, sobre a pobreza e a 

exclusão social sob coordenação da Secção, já mencionado no relatório de atividades 

de 2010 e 2011. A data de publicação é de 2010 mas foi efetivamente publicado este 

ano. 

Inscreveram-se 5 novos membros em 2012, 4 dos quais na sequência do congresso da 

APS, passando a Secção a contar com 78 membros. 

 

A Secção Sociologia do Consumo reporta que a atividade mais significativa em 2012 foi a 

sua participação no VII Congresso Português de Sociologia, realizado em junho, no 

Porto. De salientar, neste evento, a conferência inaugural proferida pelo Professor 

Pekka Sulkunen, a constituição de 5 mesas, com cerca de 6 comunicações, e de uma 

mesa conjunta com a Secção das Classes, Desigualdades e Políticas Públicas.  

A divulgação de Call para conferências internacionais e para a publicação de artigos em 

revistas na área da Sociologia do Consumo, através da newsletter da APS, constituem 

outra das atividades desta Secção. 

 

A Secção Ambiente e Sociedade reporta que, durante o ano de 2012, através dos seus 
coordenadores, participou ativamente na organização das sessões relativas a esta ST no 
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VII Congresso Português de Sociologia. Receberam cerca de 70 comunicações, que 
foram avaliadas pelos coordenadores. 56 foram aceites, constituindo-se a partir do seu 
agrupamento em sub-áreas temáticas, 9 Mesas e 1 Grupo de Trabalho. Os participantes 
foram maioritariamente nacionais, mas verificaram-se contribuições de colegas 
brasileiros, mexicanos e espanhóis.  
Paralelamente a este trabalho de colaboração na organização do VII CPS e de 
organização das contribuições recebidas, a ST Ambiente e Sociedade tem procurado 
aumentar o seu número de membros e de simpatizantes, designadamente através das 
redes sociais (e.g. Facebook) e da divulgação de eventos (congressos, seminários, 
conferências) relacionados com a temática. 
 

A Secção Sociologia das Emoções reporta que globalmente, o balanço do ano de 2012 é 
bastante positivo, tendo sido possível cumprir os objetivos propostos inicialmente. 
Trabalhámos para a promoção desta área temática em Portugal e noutros países, 
através da divulgação de eventos mas também pela participação e organização de 
conferências nacionais e internacionais. Estas ações contribuíram para a formalização da 
Sociologia das Emoções e para o estabelecimento de redes, nomeadamente com 
organizações congéneres europeias (ESA emotions group) e com investigadores de 
Portugal e Brasil.  
No decurso deste ano de atividade, promovemos o primeiro curso (em Escola de Verão 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) na área da 
Sociologia das Emoções em Portugal, iniciando a oferta formativa e educativa em 
“Sociologia das Emoções”.  
Igualmente, esta Secção temática estimulou a relação entre a sociologia das emoções e 
outras áreas científicas, expressa pela inscrição de investigadores na secção com 
formação nas áreas das ciências económicas e ciências naturais. 
Estamos cientes de que estes foram apenas os primeiros passos desta Secção temática e 
que muito trabalho deverá agora ser desenvolvido de uma forma mais sustentada.  
Em síntese, foram desenvolvidas as seguintes acções: 
1. Tal como previsto, procedemos à criação e manutenção de uma plataforma no vortal 

da APS com: 
a) Contactos da Direcção da Secção; 
b) Divulgação de “call for papers” de congressos nacionais e internacionais; 
c) Publicação de notícias relevantes para a comunidade científica; 

2. Tal como previsto, procedemos à criação de um perfil no Facebook para: 
a) Promoção da Sociologia das Emoções; 
b) Divulgação de “call for papers” de congressos nacionais e internacionais; 
c) Publicação de notícias relevantes para a comunidade científica; 
d) Partilha de informação referente à oferta formativa e letiva existente na área. 

3. Estabelecimento de contactos de cooperação com outras associações científicas e 
profissionais, universidades e grupos de investigação e de trabalho com vista ao 
desenvolvimento de redes de partilha e produção de conhecimento; nomeadamente 
foi possível estabelecer contactos com a secção temática da Sociologia das Emoções 
da ESA, bem como a inscrição na rede emotions group. 

4. A Secção está a organizar uma conferência internacional com a participação já 
confirmada do Professor Jack Barbalet, uma das referências mundiais nesta área e 
coordenador desta Secção temática.  

5. Promoção de um call for papers no âmbito do Congresso Nacional de Sociologia com o 
título: Emoções, racionalidades e dinâmicas: incertezas em contexto de crise. Foram 
submetidas ao escrutínio desta secção 24 propostas de comunicação; 
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6. Organização de 4 mesas temáticas no Congresso Português de Sociologia com 20 
comunicações aceites e 2 textos a distribuir em sala;  

7. Promoção e coordenação de curso de Escola de Verão da FCSH com o título: As 
ciências das emoções: contributo para a análise das práticas e representações sociais. 

 

A Secção Sociologia da Saúde reportou: 

1. Atividades desenvolvidas no âmbito do VII Congresso Português de Sociologia (2012): 

organização das mesas da ST de Sociologia da Saúde, divulgação de apelo à 

apresentação de comunicações, seleção das comunicações e convite aos 

moderadores das mesas; organização de uma sessão conjunta com a ST de Trabalho, 

Organizações e Profissões. 

2. Realização de uma Assembleia Geral da Secção, durante o Congresso da APS, no dia 

21, Junho, às 18h - Anfiteatro 1 - Faculdade de Letras 

3. Manutenção da página da Secção no portal da APS, com diversa informação 

disponível sobre os membros da Secção: listagem dos membros e respetivos CV’s, 

bem como ficheiro de publicações e projetos de investigação no âmbito da sociologia 

da saúde; divulgação de eventos nacionais e internacionais no âmbito da sociologia 

da saúde. 

 

No âmbito da Secção Conhecimento, Ciência e Tecnologia, o ano de 2012 saldou-se pela 

realização das seguintes atividades: 

 1. Continuação da disponibilização de informação atualizada sobre “calls” de 

congressos, seminários e outro tipo de encontros na área do conhecimento, ciência e 

tecnologia, no espaço da Secção no site da APS; 

2. Avaliação científica e organização da Área de Conhecimento, Ciência e Tecnologia do 

VII Congresso Português de Sociologia, “Sociedade, Crise e Reconfigurações”, que 

decorreu na Faculdade de Letras e Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, entre 19 e 22 junho 2012; 

3. Preparação do volume dedicado ao tema da Secção na Sociologia Online. Esse volume 

constitui uma súmula de alguns trabalhos apresentados na conferência nacional que 

a Secção organizou em 18 e 19 de novembro de 2011, no ISEG, com o título Rumos da 

Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal. O plano é que o volume 

fique disponível ao público em 2013, prevendo-se a publicação de 8 a 10 artigos, após 

concluída a respetiva revisão (em curso e na fase final). 

 

A Secção Sexualidade e Género reporta que tendo sido aprovada a sua constituição no 

final de 2011, teve como principais pontos de actividade no ano de 2012: 

1. Contacto e organização da lista de membros da ST; 

2. Preparação do call, seleção e organização dos trabalhos e mesas para o Congresso 

Português de Sociologia; 

3. Dinamização da ST durante o Congresso Português de Sociologia, com realização 

de reunião de membros para apresentação da ST e discussão das propostas de 

ações a desenvolver; 

4. Participação no lançamento do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género 

(CIEG); 
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5. Atualização da lista de membros; 

6. Divulgação permanente de informação relevante à ST, como lançamento de livros, 

artigos, realização de colóquios, seminários, atribuição de bolsas, a todos os 

membros da ST; 

7. Organização de seminários a decorrer a partir de 2013. 

 

A Secção Trabalho, Organizações e Profissões reporta que em 2012 desenvolveu as 

seguintes actividades: 

1. Recolha e preparação dos textos do 1º Encontro Internacional da Secção – 
Trabalho, Organizações e Profissões: recomposições concetuais e desafios 
empíricos. 

2. Preparação da edição do e-book com os textos do ponto 1. 
3. Preparação do VII Congresso Português de Sociologia. Elaboração do texto para a 

participação da Secção. Seleção das comunicações e posters. Distribuição das 
comunicações e posters pelas mesas. Apoio direto às atividades das mesas da 
Secção no decurso do Congresso. 

 

A Secção Sociologia do Desporto informa que, por razões várias que criaram fortes 

limitações de tempo aos elementos da coordenação da Secção de Sociologia do 

Desporto durante o ano de 2012, os esforços concentraram-se exclusivamente na 

colaboração na organização do nosso VII Congresso. 

 

As coordenações das Secções Temáticas têm colaborado na resposta às solicitações 

formuladas pela comunicação social, pedidos esses que são sempre encaminhados para 

as Secções Temáticas que se enquadrem no âmbito do tema em causa. 

 

 

Aprovado na reunião da direção de 2013. 02.08 

Aprovado na assembleia-geral de 2013.03.19 

 


