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Apresentação
O ano de 2015 foi especialmente marcado pela comemoração dos 30 anos da Associação
Portuguesa de Sociologia, por iniciativas de acompanhamento e debate das políticas
científicas, pelo início dos trabalhos de preparação do IX Congresso Português de
Sociologia e pelos encontros organizados pelas Secções Temáticas.
Apresenta-se de seguida o elenco de iniciativas e atividades desenvolvidas no decurso do
ano de 2015.

I – Site da APS
Mantiveram-se a estrutura e funcionalidades do site 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;

•

Destaques Noticiosos e outras notícias;

•

Agenda de Eventos (em forma de calendário);

•

Espaço de acesso reservado aos sócios;

•

Páginas das Secções Temáticas e Núcleos Regionais já constituídos;

•

Gestão das contas correntes dos sócios com emissão dos recibos e envio por correio
eletrónico;
Os conteúdos da página foram sendo atualizados e renovados ao longo do corrente ano.
As estatísticas de tráfego do site registam mais de 90 mil visitas.

II – Newsletter APS
Manteve-se a Newsletter APS, com periodicidade semanal. Em 2015 registámos 49
edições tendo-se atingido, no final do ano, 386 edições
A Newsletter tem cumprido a sua função de contacto privilegiado com os sócios e
serviço de informação do que se passa na área da sociologia e das ciências sociais. A
Newsletter da APS recebe regularmente pedidos de divulgação de variadas entidades.

III – Encontros Científicos e Conferências
Realização do Encontro de Cientistas 2015, no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, a 2 de Junho. A iniciativa foi coorganizada por 10 Associações

Associação Portuguesa de Sociologia – Relatório de Actividades 2015
Aprovado em Assembleia-geral de 13/04/2016

3

Científicas. Do encontro resultou um memorando sobre política científica, divulgado
publicamente e junto da Comissão Educação e Ciência da Assembleia da República.
Co-organização com o Research Network 27 Southern European Societies da Associação
Europeia de Sociologia (ESA) e o Laboratoire Méditerranéen de Sociologie da MMSH Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme do Encontro Migrations and
Citizenship in Southern Europe que teve lugar em Aix-en-Provence a 21 e 22 de Maio.
Iniciaram-se os trabalhos de preparação do IX Congresso Português de Sociologia, que
terá lugar em Faro, na Universidade do Algarve, de 6 a 8 de Julho de 2016. Foi lançado o
convite à candidatura à sediação do Congresso, realizaram-se reuniões da Comissão
Organizadora e Comissão Organizadora Local, do Conselho Consultivo da APS e com os
coordenadores das Áreas e Secções Temáticas do Congresso. Preparou-se o site do
congresso e os materiais de divulgação.
As Secções Temáticas da APS organizaram ao longo do ano, com o apoio da Direcção e
da estrutura administrativa da APS, vários eventos e encontros científicos que
assinalaram os 30 Anos da APS e que se encontram discriminados no ponto VIII deste
relatório.

IV – Internacionalização
Ana Romão, presidente da APS, representou a APS na 12th ESA Conference sob o tema
Differences, inequalities and sociological imagination, que teve lugar em Praga, em Agosto
de 2015. Na reunião das Associações Nacionais voltou-se a colocar em discussão a
dificuldade dos participantes portugueses suportarem os custos de inscrição inerentes à
classificação de Portugal entre os países A.
Co-organização do Encontro do RN27 Southern European Societies da ESA. A APS
assumiu a criação e gestão do site do Encontro bem como toda a gestão administrativa
do mesmo para além da participação nos trabalhos de avaliação das propostas
submetidas e elaboração do programa.

V – Publicações
Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia
Lançamento do nº 9. Este número propõe um conjunto de textos que resultam de
atividades desenvolvidas no quadro do Laboratório de Ética e Profissão em Sociologia,
da licenciatura em Sociologia do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.
Edição das Actas do VIII Congresso Português de Sociologia.
Apoio à Edição do livro Pobreza e exclusão social em Portugal: contextos, transformações
e estudos. Organizado pelos coordenadores da Secção Pobreza e Exclusão Social da
Associação Portuguesa de Sociologia, Fernando Diogo, Alexandra Castro e Pedro Perista
e com prefácio de Alfredo Bruto da Costa, o livro inclui contributos dos especialistas que
se têm dedicado à abordagem da temática. Teve uma primeira apresentação no
Encontro organizado pela ST Pobreza e exclusão social, a 27 de Novembro, na Faculdade

Associação Portuguesa de Sociologia – Relatório de Actividades 2015
Aprovado em Assembleia-geral de 13/04/2016

4

de Ciências Sociais e Humanas, no qual se assinalou os 30 anos da APS e da publicação
do primeiro estudo sobre pobreza.
O lançamento do livro ocorreu em Janeiro (Braga) e Fevereiro (Lisboa) de 2016.

VI – Vida Associativa
Ao longo do ano de 2015 a Direção da APS manteve a realização de reuniões mensais.
Realizou-se a Assembleia-geral ordinária a 30 de Março. Foram apresentados e
aprovados os Relatórios e Contas e Parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2014 e
Plano de Atividades para 2015. Foi ratificada a constituição das Secções Temáticas
Experiências e Perfis Profissionais e Sociologia do Direito e da Justiça, cujos processos
eleitorais haviam decorrido em 2014.
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 para abordagem de várias temáticas.
Manteve-se o apoio às actividades das Secções Temáticas e Núcleos Regionais.

VII – Outras Actividades
A direcção da APS manteve-se atenta às questões da ciência e tecnologia em Portugal:


Comunicado da APS sobre a avaliação FCT das unidades de I&D



Comunicado da APS “Uma avaliação contaminada”

A Direção da APS convocou e realizou uma reunião com os centros de I&D em que a
sociologia surge como área científica relevante onde estiveram igualmente presentes os
membros do Conselho Consultivo e o Presidente do Conselho de Deontologia da APS,
em Lisboa, no dia 27 de Janeiro. Foi emitido e divulgado um Comunicado conjunto de 9
instituições e vários membros dos Conselhos Consultivo e de Deontologia da APS.
João Miguel Teixeira Lopes, vice-presidente da APS manteve contacto com os Centros
de Investigação e as Associações Científicas para coordenar encontros e tomadas de
posição relativamente a políticas científicas e avaliação do trabalho científico. Expressou
o ponto de vista da APS em entrevistas a vários órgãos de comunicação social.
Ana Romão, Presidente da APS, proferiu a Conferência Inaugural com o título Utilidade
social e práticas profissionais da Sociologia na comemoração do Dia da Sociologia da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a 26 de Fevereiro. Participou
também como oradora na Conferência Sociologia e complexidade social do Ciclo de
Conferências Cruzar Saberes. Um percurso reflexivo transdisciplinar, acção acreditada
pelo Conselho Pedagógico da Formação Contínua para efeitos de progressão na carreira
docente, organizada pelo Centro de Formação António Sérgio, a 9 de Março.
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Ana Romão, Presidente da APS, participou na Sessão de Abertura do Seminário
organizado pela ST Classes, Desigualdades e Políticas Públicas a 19 de Maio; do Encontro
organizado pela ST Trabalho, Organizações e Profissões a 1 de Outubro; do Encontro
organizado pela ST Famílias e Curso de Vida, a 30 de Outubro; do Encontro organizado
pela ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais a 27 de Novembro e do Simpósio
organizado pela ST Sociologia da Saúde, a 11 de Dezembro. Integrou a Comissão de
Honra do XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e Trabalho,
decorrido nos dias 27 e 28 de Novembro na FCSH- Universidade Nova de Lisboa.
Dalila Cerejo, Vogal da Direcção da APS, participou no Encontro Há ciência além da FCT?
Mostra de Projetos não financiados das Ciências Sociais e Humanas, na Casa da Achada em
Lisboa, a 20 de Maio. Representou também a Direcção na Conferência organizada pela
ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia a 8 de Setembro.
José Saragoça, vogal da Direcção da APS, representou a direcção da APS no 1º Encontro
de Prospectiva “Pensar o Futuro, Preparar a Mudança”, na Universidade de Évora, a 11
de Setembro.
Paula Abreu, Vice-presidente da APS, esteve presente na Sessão de Abertura do
Encontro da ST Arte, Cultura e Comunicação, a 26 de Novembro.
Madalena Ramos, Vogal da Direcção da APS, integrou a Sessão Solene de Abertura do
XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho,
subordinado ao tema Futuros do trabalho: políticas, estratégias e prospetiva, na FCSH Universidade Nova de Lisboa, a 27 de Novembro.

VIII – Actividades das Secções Temáticas
·

ST Sexualidade e Género
Realização do I Encontro Nacional de Investigadores/as. Pretendeu-se, com
este encontro, facultar aos/às investigadores/as nacionais um espaço para
apresentação e discussão de investigações (em curso ou concluídas). O
Encontro teve lugar em Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas a 12 de Maio.

·

ST Classes, Desigualdades e Políticas Públicas
Organização do Seminário de Laboratório de Ética e Profissão em Sociologia,
em colaboração com o Departamento de Sociologia e Centro de Investigação
e Estudos de Sociologia do ISCTE-IUL, a 16 de Maio.

·

ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia
Realização da 2ª conferência Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e
Tecnologia. O encontro, de âmbito nacional, teve por objetivo de dar a
conhecer e discutir os trabalhos de investigação e outras experiências
protagonizadas por cientistas sociais neste domínio nos últimos anos, bem
como facilitar a identificação de interesses comuns e eventuais oportunidades
de colaboração futura entre os participantes. Pretendeu-se também
promover a ligação a outras secções da APS, em particular aquelas que
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apresentam maior contiguidade temática face às temáticas do conhecimento,
ciência e tecnologia. O Encontro teve lugar no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, nos dias 8 e 9 de Setembro.
·

ST Famílias e Curso de Vida
Realização do Seminário Internacional Families and Life Course. Methodological
Potential, Gaps and Challenges, no Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL,
a 30 de Outubro.

·

ST Trabalho, Organizações e Profissões
Realização do Seminário (Des) Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas
Públicas. Este seminário teve como principal objetivo proporcionar um espaço
de reflexão e de debate, face às recentes dinâmicas societais, com especial
incidência nas mudanças verificadas ao nível do trabalho, das organizações e
das profissões. Teve lugar na Universidade de Évora, a 1 e 2 de Outubro.

·

ST Sociologia da Educação
I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação e IV Encontro da Secção de
Sociologia da Educação da APS sobre o tema A Educação na Europa do Sul.
Constrangimentos e desafios em tempos incertos. Em co-organização com a
Asociación de la Sociología de la Educación da Federación Española de
Sociología. A Conferência teve lugar em Lisboa, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 9 a 11 de Junho.

·

ST Arte, Cultura e comunicação
Realização do Encontro ON/OFF: Navegando pelas culturas digitais. O encontro
pretendeu constituir-se como um espaço de debate sociológico em torno das
culturas digitais, mobilizando para o efeito a investigação empírica e a
reflexão teórica que vêm sendo realizadas em Portugal a respeito das práticas
artísticas, culturais e comunicacionais que operam com base nas tecnologias e
nos média digitais. Teve lugar em Coimbra, na Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, a 26 de Novembro.

·

ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais
Realização do Colóquio Políticas de combate à pobreza e à exclusão social em
Portugal: Debates e (re)configurações, em Lisboa, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a 27 de Novembro.
Edição do livro Pobreza e exclusão social em Portugal: contextos,
transformações e estudos. Organizado pelos coordenadores da Secção
Pobreza e Exclusão Social da Associação Portuguesa de Sociologia, Fernando
Diogo, Alexandra Castro e Pedro Perista e com prefácio de Alfredo Bruto da
Costa, sintetiza boa parte do que, mais recentemente, tem sido feito na
análise da pobreza e da exclusão social em Portugal, pretendendo contribuir
para dar centralidade, nas agendas política e mediática, a estas temáticas. A
obra insere-se na Comemoração dos 30 Anos da Associação Portuguesa de
Sociologia (celebrados em 2015). É editada pela Editora Húmus, com os apoios
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do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho; Centro
Interdisciplinar de Ciências Sociais - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa e Associação Portuguesa de Sociologia. O
lançamento do livro ocorreu em Janeiro (Braga) e Fevereiro (Lisboa) de 2016.
·

ST Sociologia da Saúde
David Tavares, da coordenação da ST Sociologia da Saúde, em representação
da APS e da ST, deu uma entrevista na Rádio Horizonte no programa “Ciência
e Saúde” sobre o tema "A importância da sociologia na educação do cidadão.
Divulgar junto da opinião pública a importância de um conhecimento que o
levará a intervir, com responsabilidade e liberdade, na vida da comunidade,
contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida." A entrevista foi
gravada a 8 de Março.
Realização do Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões
éticas». Pretendeu-se promover a reflexão e a discussão alargada em torno
das questões éticas na investigação sociológica em saúde, procurando dar
conta dos dilemas, das dificuldades e das especificidades que se colocam aos
investigadores neste campo da sociologia. Pretendeu-se ainda que da
divulgação e da partilha de diferentes experiências de investigação resulte um
conjunto de reflexões que permitam identificar as necessidades e delinear
ações futuras no que concerne a um enquadramento e procedimentos éticos
específicos para a investigação sociológica em saúde. O Simpósio teve lugar
no Monte da Caparica nas instalações do Ega Moniz - Instituto Superior de
Ciências da Saúde, a 11 de Dezembro.

·

ST Sociologia do Direito e da Justiça
Preparação do Primeiro Encontro da ST “Sociologia do Direito e da Justiça”
sobre o tema Direitos, Justiça, Cidadania: o Direito na Constituição da Política.
Pretendeu-se conciliar de maneira aberta e plural, na continuidade dos
encontros da Área Temática “Direito, Crime, Dependências” nos Congressos
da APS do Porto e de Évora, os objectivos de, por um lado, pôr em discussão
um tema principal ligado à actualidade, e, por outro lado, dar visibilidade à
variedade e vitalidade da investigação sociológica sobre direito e justiça a
realizar-se actualmente em Portugal. O Encontro realizou-se na Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra, a 8 e 9 de Janeiro de 2016.

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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