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Apresentação
O ano de 2013 foi marcado pela reorganização da estrutura do Congresso Português de
Sociologia, que passou de uma periodicidade quadrienal para bianual, o que implicou a
necessidade de se iniciar o processo de realização de mais uma edição deste Congresso.
A Direcção esteve também atenta às questões que se predem com a política científica
em Portugal. Apresenta-se de seguida o elenco de iniciativas e atividades desenvolvidas
no decurso do ano de 2013.

I – Página da APS
Mantiveram-se a estrutura e funcionalidades da página da APS, a saber:

•

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 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:

•

Gestão das contas correntes dos sócios com emissão dos recibos e envio por correio
eletrónico:

•

Plataforma de gestão do VIII Congresso Português de Sociologia:

•

Atas do VII Congresso Português de Sociologia.

•

Efetuou-se uma reestruturação do site ao nível do grafismo e da organização,
revisão e atualização de conteúdos.
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Emissão semanal da Newsletter;
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•

de dados parciais) registam entre maio e dezembro mais de 270 mil visitas.
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Os conteúdos da página foram sendo atualizados e renovados ao longo do corrente
ano. As estatísticas de tráfego do site (devido a mudança do servidor apenas dispomos
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SOCIOLOGIA ON LINE, revista da Associação Portuguesa de Sociologia;
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Informação histórica e atualizada da APS;
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II – Newsletter APS
Manteve-se a Newsletter APS, associada ao vortal,
renovada e com um novo grafismo. Manteve-se a
periodicidade semanal, notando-se que se trata de um
dos elementos fortes que justificam a inscrição de novos
sócios na APS. Em 2013 registámos 50 edições tendo-se
atingido, no final do ano, o nº de 288 edições.

A Newsletter tem-se revelado um eficaz meio de
comunicação com os sócios, patente pelas mensagens de
retorno que temos recebido. Continuamos a registar um elevado número de informações
e pedidos de divulgação na Newsletter, enviadas por entidades distintas, em virtude do
amplo alcance desta ferramenta de informação da APS.
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 427
respostas válidas, o que ainda está aquém das expectativas (considerando o volume de
sócios da APS).

III – Questionário sobre a situação profissional dos sociólogos em
Portugal
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A Associação Portuguesa de Sociologia efetuou o 1º levantamento nacional sobre as
práticas profissionais dos sociólogos diplomados em Portugal.
Para o efeito foi criado um questionário on-line e procedeu-se à divulgação intensiva e
apelo à participação.
Este estudo permitir-nos-á perceber melhor o que fazem os cerca de 13000 diplomados
em Sociologia, maioritariamente licenciados, mas onde se incluem já muitas centenas de
pós-graduados, mestres e doutores.
Esse conhecimento é imperativo para que possamos reivindicar um estatuto profissional
mais adequado para os diplomados em Sociologia, criando novas oportunidades,
nomeadamente junto do setor privado, no qual a presença de sociólogos é ainda
escassa.
Os resultados do inquérito serão apresentados por ocasião do VIII Congresso Português
de Sociologia, a realizar em Évora, de 14 a 16 de abril de 2014.
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IV – Encontros Científicos e Conferências

Inicio dos trabalhos de organização do VIII Congresso
Português de Sociologia. Lançamento da Call para
sediação do Congresso; definição do tema; definição da
estrutura do Congresso; preparação da plataforma
informática do Congresso; alimentação dessa plataforma
com os conteúdos necessários; lançamento da Call geral
do Congresso; elaboração do cartaz; divulgação a nível
nacional e internacional; recolha e divulgação das Call específicas das Secções e Área
Temáticas (ST/AT); início da recepção de propostas de comunicações e posters; reuniões
com as coordenações das ST/AT; reuniões com o Conselho Consultivo da APS; reuniões
com o Conselho de Programa do Congresso; reuniões da Comissão Organizadora e
Comissão Local; elaboração dos pedidos de patrocínio.

V – Internacionalização
Ana Romão, presidente da APS, representou a Associação nas reuniões de trabalho do
Conselho das Associações Nacionais membros da European Sociological Association
(ESA), ocorridas no âmbito da 11th ESA Conference "Crisis, Critique and Change", que
teve lugar em Turim, Itália, de 28 a 31 de agosto.
Manuel Carlos (anterior Presidente da APS), a pedido da actual direcção, assegurou a
representação da Associação na III Conferência das Associações Nacionais da
International Sociological Association (ISA), apresentando uma comunicação intitulada
Young people and the movement of 'indignados': Potentialities and limits (em co-autoria
com João Teixeira Lopes e Ana Romão.
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Desenvolveram-se contactos com a ESA e a ISA no sentido de obter custos de inscrição
mais reduzidos para participação dos sócios da APS nos congressos das referidas
associações.
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VI – Publicações
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Lançamento do nº 6. Este número inclui quatro artigos que refletem
diferentes interesses de investigação dos respectivos autores, encerrando
com um apontamento, da autoria de Gabriel Cohn, Professor Jubilado da
Universidade de São Paulo, sobre o trabalho de Herminio Martins,
Experimentum humanum: civilização tecnológica e condição humana,
editado em 2011.
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Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia
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Ebook Trabalho, organizações e profissões: recomposições conceptuais e desafios
empíricos, organizado pelos coordenadores da Secção Temática Trabalho, Organizações
e Profissões (Marques, A. P; Gonçalves, C. e Veloso).
Newsletter - boletim eletrónico semanal da Associação Portuguesa de Sociologia. Em
2013 foram emitidos 50 números (ver Ponto II, anteriormente).

VII – Vida Associativa
Ao longo do ano de 2013 a Direção da APS manteve a realização de reuniões mensais.
Realizaram-se várias reuniões da Comissão Organizadora e Comissão Organizadora Local
do VIII Congresso Português de Sociologia em Lisboa e em Évora.
Realizou-se uma reunião com o Conselho Consultivo da APS e outra com o Conselho de
Programa do VIII Congresso Português de Sociologia para tratar dos assuntos ligados ao
Programa do Congresso.
Realizaram-se várias reuniões com os coordenadores das Secções e Áreas Temáticas do
VIII Congresso Português de Sociologia e a respetiva Comissão Organizadora.
Realizaram-se duas Assembleias-geral, a 19 de março e a 10 de julho. Foram apresentados
e aprovados os Relatórios e Contas e Parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2012 e
Plano de Atividades para 2013. Foi ainda aprovada a candidatura apresentada pelo
Departamento de Sociologia da Universidade de Évora à sediação do VIII Congresso
Português de Sociologia.
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Receção de novos sócios: 27 novas inscrições em 2013.

DE

Foi constituída uma nova Secção Temática da APS, a Secção Famílias e Curso de Vida. O
processo iniciou-se a 10 de abril e a 17 de maio concluiu-se o processo eleitoral. A sua
constituição foi ratificada na Assembleia-geral de 10 de julho.
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O Conselho de Deontologia desenvolveu várias atividades:
 A pedido da Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, tendo auscultado a Secção Temática da APS Sociologia da Saúde,
emitiu um parecer relativo ao documento emitido sobre esta entidade sobre Normas
e orientações éticas para a realização de investigação nas estruturas de saúde da ARSLVT.
 Apreciou duas questões colocadas por sócios relativas a questões de ética.
 Emitiu um parecer relativo a um projeto de investigação científica.
 Emitiu uma nota aos membros da Associação Portuguesa de Sociologia sobre a
constituição de Comissões de Ética nas instituições de investigação científica.
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Manteve-se o atendimento diário e regular aos sócios assim como um atendimento geral
sobre questões relativas ao exercício da profissão e outras solicitações.
Manteve-se o encaminhamento dos pedidos da comunicação social solicitando a
indicação de sociólogos sobre várias temáticas.

VIII – Outras Atividades
A direcção da APS interpelou a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Ministro da
Educação e Ciência e emitiu vários comunicados relativos a assuntos do interesse da
comunidade do/as sociólogo/as:
 Resultados do Concurso Investigador 2012
 Regulamento da FCT de avaliação das unidades de I&D.
 O novo Conselho Cientifico para as Ciências Sociais e Humanidades da FCT, em
conjunto com a Associação Portuguesa de História Económica e Social, Associação
Portuguesa de Ciência Política, Associação Portuguesa de Psicologia, Associação
Portuguesa de Antropologia e Associação Portuguesa de Geógrafos.
 Bolsas de doutoramento e pós-doutoramento atribuídas pela FCT

Ana Romão, Presidente da APS, participou na Sessão Inaugural das Comemorações dos
25 anos de Sociologia na UBI, na Covilhã, a 16 de janeiro.
Ana Romão, Presidente da APS, participou na Sessão de Abertura do Workshop Práticas
Profissionais da Sociologia, no ISCSP-UTL, em Lisboa, a 28 de fevereiro.
João Teixeira Lopes, Vice-presidente da APS, participou na Conferência “Identidades
plurais num mundo plural e desigual", na Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da
Universidade da Beira Interior, a 14 de março.
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José Saragoça, Vogal da Direcção da APS, participou numa Palestra integrada na semana
destinada às Ciências Sociais na Universidade de Évora, promovida pela Associação
Académica da Universidade de Évora, a 16 de abril.
Pedro Abrantes, da Equipa Coordenadora da Secção Temática Sociologia da Educação
participou (em representação da APS) no Seminário O Estado da Educação e as Ciências
da Educação: leituras críticas e desafios, promovido pelo Conselho Nacional de Educação,
em Lisboa, a 23 de abril.

LA
RE

ÓR
IO

João Teixeira Lopes, Vice-presidente da APS, participou na Sessão de Abertura do III
Encontro da Secção Temática da APS Sociologia da Educação, na Universidade do Minho,
Braga, a 25 de março.
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Participação de Ana Romão, Presidente da Direcção, na Sessão de Abertura do XV
Encontro SIOT, da Associação Portuguesa de Profissionais de Sociologia Industrial das
Organizações e do Trabalho (APSIOT), na Covilhã, a 16 de maio.
Participação de José Saragoça, Vogal da Direção, na Conferencia promovida pela Secção
Temática da APS Segurança, Defesa e Forças Armadas, em Évora, a 16 de maio.
Participação de Ana Romão, presidente da APS, no II Encontro Nacional de Estudantes
de Sociologia, na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, em Faro, a 24 de
maio.
Participação de Ana Romão, presidente da APS, na Sessão de Abertura do Encontro
organizado pela Secção Temática da APS Arte, Cultura e Comunicação, em Lisboa, a 5 de
dezembro.
A APS apoiou a realização das Noites de Sociologia Encontros com Criatividade,
organizadas pelo Núcleo de Estudantes de Sociologia da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, que se realizaram a 11, 18 e 23 de abril. João Teixeira Lopes, vicepresidente participou em representação da direção.

IX – Atividades das Secções Temáticas

As Secções Temáticas lançaram em 2013 as Call especificas para o VIII Congresso
Português de Sociologia.
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A Secção Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais desenvolveu em 2013 as
seguintes actividades:
De acordo com o Plano de atividades delineado para 2013
a) Os contactos com os membros da secção através da conta “gmail”
pobreza.aps@gmail.com desenrolaram-se através de e-mails de divulgação sobre
temas vários, num total de 43, o que corresponde a uma média de 4 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 e-mails 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;
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b) Foi ainda possível trabalhar na produção do livro sobre a pobreza, muito embora
este ainda não esteja pronto. Já em 2014 foi possível saber que a Fundação
Gulbenkian não financia a sua produção pelo que se procuram outros potenciais
financiadores;
c) A coordenação da secção esteve, ainda, envolvida na organização do congresso da
APS, nomeadamente elaborando e divulgando um call for papers específico e triando
as 36 comunicações que lhe foram apresentadas.
d) Inscreveram-se 2 novos membros em 2013, não havendo nenhum congresso este
ano, passando a secção a contar com 80 membros.
A Secção Temática Sociologia da Educação organizou o III Encontro de Sociologia da
Educação – Colóquio Internacional sobre o tema O não-formal e o Informal em
Educação: centralidades e Periferias, em colaboração com o Departamento de
Ciências Sociais de Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho e a
Associación de Sociología de la Educación (ASE), Espanha, em Braga, de 25 a 27 de
março.
A Secção Temática Sociologia do Consumo organizou o I Encontro Internacional da
Secção de Sociologia do Consumo da APS. Este evento teve o apoio do Instituto de
Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e teve lugar no Porto, a
6 e 7 de junho.
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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.
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A Secção Temática Trabalho, Organizações e Profissões lançou o Ebook Trabalho,
organizações e profissões: recomposições conceptuais e desafios empíricos, organizado
pelos coordenadores da Secção Temática Trabalho, Organizações e Profissões
(Marques, A. P; Gonçalves, C. e Veloso). Este livro “resulta do primeiro Encontro
Internacional organizado pela secção Trabalho, Organizações e Profissões da Associação
Portuguesa de Sociologia (APS), subordinada ao tema “Trabalho, organizações e
profissões: recomposições conceptuais e desafios empíricos”, que teve lugar nos dias 7 e
8 de Julho de 2011 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. “ (in Introdução)
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A Secção Temática Arte, Cultura e Comunicação organizou o Encontro Interfaces.
Trajetos e perspetivas da sociologia das artes e da cultura em Portugal, que teve
lugar no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa, a 5 de dezembro.
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