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Apresentação
O ano de 2016 foi especialmente marcado pela realização do IX Congresso Português de
Sociologia e pelas eleições para os corpos da APS para o biénio de 2016-2018.
Apresenta-se de seguida o elenco de iniciativas e atividades desenvolvidas no decurso do
ano de 2016.

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;

•

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 170 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, um acumulado de 436 edições
A Newsletter continua a ser um veículo privilegiado de contacto com os sócios e serviço
de informação do que se passa na área da sociologia e das ciências sociais. É também um
espaço de divulgação em “Destaque” das iniciativas desenvolvidas quer pela Direcção
quer pelas Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS. A Newsletter da APS recebe
regularmente pedidos de divulgação de variadas entidades.

III – Encontros Científicos e Conferências
Participação na organização do Seminário de Laboratório de Ética e Profissão em
Sociologia. Organizado por António Firmino da Costa, Rosário Mauritti e Luísa Veloso em
colaboração com o Departamento de Sociologia, Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia do ISCTE-IUL e a Associação Portuguesa de Sociologia, a 16 Abril, em Lisboa,
no ISCTE-IUL.
Realização do IX Congresso Português de Sociologia, em Faro, na Universidade do
Algarve, Campus de Gambelas, de 6 a 8 de Julho de 2016. O IX Congresso recebeu 788
propostas de comunicações e posters distribuídos por 25 Secções/Áreas Temáticas, das
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quais 735 foram aprovadas, ficando em Programa 588 comunicações/posters. Do
Programa fizeram também parte a Conferência de abertura, 13 Sessões Semi-plenárias
com oradores convidados e uma sessão de homenagem (Hermínio Martins, Mário
Leston Bandeira e José Manuel Paquete de Oliveira). O espaço do congresso contou
ainda com 13 sessões de lançamento de livros e apresentação de projetos, para além da
habitual mostra de Centros e Editoras. O congresso registou mais de 540 participantes e
522 trabalhos efetivamente apresentados no espaço das Secções/Áreas temáticas,
distribuídos por 139 mesas.
Foi ainda realizado um Inquérito aos congressistas do IX Congresso Português de
Sociologia, cujos resultados foram divulgados a 21 de Setembro.
Submissão de proposta de paper para a Fourth ISA Conference of the Council of National
Associations (aceitação em Outubro de 2016).

IV – Internacionalização
A ReSu, Rede de Associações Nacionais dos países da Europa do Sul, integrada pelas
Associações Nacionais de Sociologia de Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal, organizou
várias sessões de comunicações integradas em congressos. Ana Romão e Luís Baptista
representaram a APS na ReSu.
 Sessão Especial “Social problems of Southern European Societies”, integrada no
XII Congresso Espanhol de Sociologia que se realizou em Gijón de 30 de Junho a 20
de Julho. A sessão organizada pela ReSu teve lugar a 30 de Junho.
 Sessão Especial integrada no XI Congresso da Associação Italiana de Sociologia,
sobre o tema “Inequalities, Justice, Fairness in the global context”, que teve lugar
em Verona, de 10 a 12 de Novembro.
A APS apoiou a ESA RN Arts Mid Term Conference 2016, sobre o tema “Arts and Creativity:
working on identity and difference” (co-organizada pela Secção Temática da APS Arte,
Cultura e Comunicação) no Porto, de 8 a 10 de Setembro.
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V – Publicações
Revista SOCIOLOGIA ON LINE – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia. A nova
direção da revista (Ana Ferreira, diretora; Dalila Cerejo e Joana Azevedo, diretoras
adjuntas) iniciou o processo de indexação da revista em bases de dados internacionais
de revistas científicas nomeadamente na Sherpa Romeo, Latindex e DOAJ.
Em 2016 foram editados 3 números da revista, dois deles temáticos:
Nº 10 - Migrations et Citoyenneté en Europe du Sud – Abril de 2016
Nº 11 - ON/OFF. Navegando pelas culturas digitais – Agosto de 2016
Nº 12 - Dezembro de 2016
Preparação da Edição das Actas do IX Congresso Português de Sociologia.
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Livro Sociologia e Sociedade. Estudos de Homenagem a João Ferreira de Almeida.
Organizado por Fernando Luís Machado, Ana Nunes de Almeida e António Firmino da
Costa, foi feito o lançamento numa sessão especial integrada no Programa do IX
congresso Português de Sociologia. Trata-se de uma edição da Mundos Sociais, paga pelo
ISCTE-IUL e pela APS.
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 lançamento do livro ocorreu em Janeiro (Braga) e
Fevereiro (Lisboa) de 2016.
E-book das Atas da I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação e IV Encontro da
Secção de Sociologia da Educação da APS. Organizado por Mariana Gaio Alves, Leonor
Lima Torres, Bruno Dionísio e Pedro Abrantes.
Edição on line das Atas do Seminário da Secção Trabalho, Organizações e Profissões da
Associação Portuguesa de Sociologia. Organização de Paula Urze, Maria Manuel Serrano
e António José Almeida.

VI – Vida Associativa
Ao longo do ano de 2016 a Direção da APS manteve a realização de reuniões mensais.
Realizou-se a Assembleia-geral ordinária a 13 de Abril. Foram apresentados e aprovados
os Relatórios e Contas e Parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2015 e Plano de
Atividades para 2016.
Realizou-se a Assembleia-geral ordinária para Finalização do Processo Eleitoral para os
corpos sociais para o biénio 2016-2018, iniciado a 17 de maio de 2016. A AG teve lugar a 8
de Julho, nas instalações da Universidade do Algarve, no último dia do IX Congresso
Português de Sociologia.
Realização de uma reunião com o Conselho Consultivo da APS, convocada pela Direcção
da APS, a 26 de Outubro.
Realização de uma reunião com as coordenações das Secções Temáticas e Núcleos
Regionais da APS, convocada pela Direcção da APS, a 27 de Outubro.
Realização de uma reunião do Conselho de Deontologia da APS, convocada pela sua
presidente, Rosário Mauritti, a 12 de Dezembro.
Manteve-se o atendimento diário e regular aos sócios assim como um atendimento geral
sobre questões relativas ao exercício da profissão e outras solicitações. Registaram-se
117 novos sócios e 18 desistências. As novas inscrições derivam, na sua maioria, da
realização do IX Congresso. As desistências terão a ver, na sua maioria por motivos
pessoais e de alteração do percurso profissional.
Manteve-se o encaminhamento dos pedidos da comunicação social solicitando a
indicação de sociólogos para abordagem de várias temáticas.
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Manteve-se o apoio às atividades das Secções Temáticas e Núcleos Regionais.

VII – Outras Actividades
A direção da APS manteve-se atenta às questões de interesse para a comunidade de
sociólogos e da ciência tanto ao nível nacional como internacional, expressando-se
publicamente em diversas ocasiões:
 Solidariedade com os colegas brasileiros - 13 de Julho
 Riscos de precariedade no Projeto de Decreto-Lei de “Estímulo ao Emprego
Científico” – 20 de Julho
 Repúdio pelas perseguições a professores e estudantes universitários na Turquia –
27 de Julho
 Urgent Call for Solidarity - Associação Portuguesa de Sociologia solidariza-se com o
movimento "Academics for Peace" – 7 de Setembro
- Carta aberta ao Ministro da Educação, Secretário de Estado da Educação, Presidente
da Agência Nacional para as Qualificações e Ensino Profissional - ANQEP e Diretores
de Centros Qualifica a propósito dos Concursos para recrutamento de técnicos de
orientação, reconhecimento e validação de competências para os CQEP e os
Centros Qualifica – 28 de Outubro
- Comunicado “Concursos de bolsas da FCT e de projetos de IC&DT em todos os
domínios científicos” - 28 de Outubro.
- Lançada a Petição Pública “Os Sociólogos devem poder ensinar Sociologia”, a 30 de
Novembro. A petição, que reuniu 2560 assinatura será apresentada ao Senhor
Secretário de Estado da Educação em audiência marcada para 5 de Abril de 2017.
Benedita Portugal e Melo, da direção da APS, participou na Mesa Redonda "Estatuto do
Bolseiro: um túnel sem luz ao fundo?", iniciativa da Associação dos Bolseiros de
Investigação Científica, que teve lugar em Lisboa, na Assembleia da República, a 19 de
Janeiro.
Ana Romão, então presidente da APS, participou na Sessão de Lançamento do Livro
editado pela Secção Temática da APS, Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais,
Pobreza e exclusão social em Portugal: contextos, transformações e estudos, que teve
lugar em Lisboa, a 1 de Fevereiro.
João Teixeira Lopes, presidente da APS, participou na Sessão de Abertura do XI
Encontro de Sociologia dos Açores e como orador no painel “As ciências sociais e o
ensino superior”, a 17 de Novembro de 2016.
João Teixeira Lopes, presidente da APS, integrou a Sessão de Abertura do I Encontro
Internacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho, "Work,
Professions and Organizations: Tensions, Paths and Public Policies", no Monte da
Caparica, a 24 de Novembro.
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VIII – Actividades das Secções Temáticas e Núcleos Regionais
Indicamos em baixo a informação que recebemos da coordenação das Secções Temáticas
relativas às atividades que desenvolveram. Note-se que:
· As coordenações das Secções Temáticas organizaram o programa científico das
comunicações submetidas às áreas temáticas do IX Congresso Português de
Sociologia. Participaram em reuniões de trabalho para preparação do congresso,
elaboraram e divulgaram a respetiva Chamada de trabalhos, avaliaram as propostas
recebidas, constituíram as mesas de trabalho e acompanharam os trabalhos durante o
congresso dando resposta a múltiplas questões e resolvendo as situações que foram
surgindo.
· As coordenações das Secções Temáticas colaboram regularmente 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.
ST Sociologia do Direito e da Justiça
Organizou o seu primeiro Encontro sobre o tema Direitos, Justiça, Cidadania: o Direito na
Constituição da Política, em Coimbra, na Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra, em co-organização com o Centro de Estudos Sociais – UC, a 8 e 9 de Janeiro.
Participação na organização do IX Congresso Português de Sociologia. Foram avaliadas 25
propostas tendo sido constituídas 7 mesas.

ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais
A atividade da coordenação da secção em 2016 ficou marcada pela participação na
organização do IX Congresso Português de Sociologia.
Em termos concretos foram desenvolvidas as seguintes atividades:
a) Desenvolvimento dos contactos com os membros da secção através da conta gmail
pobreza.aps@gmail.com, informando-os das atividades, enviando-lhes documentos
pertinentes e respondendo aos pedidos de divulgação que estes entenderam fazer chegar
à coordenação. Neste ano foram enviados um total de 30 emails, o que corresponde a uma
média de 2.5 por mês.
b) Lançamento do livro Pobreza e exclusão social em Portugal: contextos, transformações e
estudos, em Janeiro (Braga) e Fevereiro (Lisboa). Editada em 2015, a obra insere-se na
Comemoração dos 30 Anos da Associação Portuguesa de Sociologia (celebrados em 2015).
b) Participação na organização do IX Congresso Português de Sociologia, tendo sido
avaliadas 18 comunicações organizadas em cinco mesas. Foi também organizada uma
sessão semiplenária, “Espaços de exclusão e espaços de cidadania: rumos de políticas
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públicas e científicas”, conjuntamente com as secções de Sociologia da Educação e de
Conhecimento, Ciência e Tecnologia;
Todas as atividades propostas no plano de atividades para 2016 foram realizadas.

ST Ambiente e Sociedade
Participação na organização do IX Congresso Português de Sociologia. Foram avaliadas 25
propostas, distribuídas por 5 mesas.

ST Sociologia da Educação
IX Congresso Português de Sociologia
1) Coordenação das mesas de comunicações submetidas ao Congresso na área temática
de Sociologia da Educação: 14 mesas de comunicações e 1 mesa de posters, num total
de 56 comunicações apresentadas e 5 posters apresentados.
2) Organização (em parceria com a ST Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais e a ST
Conhecimento, Ciência e Tecnologia) da Sessão semi-plenária «Espaços de exclusão e
espaços de cidadania: rumos de políticas públicas e científicas».

V Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da Educação
1) Participação na comissão organizadora e na apresentação de comunicações neste
evento realizado em São Paulo, de 21 a 23 de Abril de 2016, dedicado ao tema «Mérito,
desigualdades e diferenças: cenários de (in)justiça escolar no Brasil e em Portugal».
XI Encontro de Sociologia dos Açores
1) Participação no debate “O Futuro do Ensino Superior” que correspondeu à sessão de
encerramento deste Encontro no dia 18 de Novembro de 2016 na Universidade dos
Açores em Ponta Delgada com emissão na RTP Açores
Newsletter SocEd
1) Publicação da Newsletter nº 16 da secção temática de Sociologia da Educação da APS
(https://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20EDUCA%C3%87%C3%83O/Newslet
ter16.pdf)
Divulgação e Associativismo
1) Informação regular, via mailing list da secção, de eventos relevantes nos campos
científico e profissional dos sociólogos (da educação).
2) Reunião com os associados, por ocasião do IX Congresso Português de Sociologia,
em Faro, dia 8 de Julho de 2016, na qual se fez um balanço das atividades da secção e
se auscultaram as propostas dos sócios para atividades futuras.
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Publicações
1) Publicação do e-book da I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: ALVES,
Mariana Gaio, TORRES, Leonor Lima, DIONÍSIO, Bruno, ABRANTES, Pedro (orgs.)
(2016), A Educação na Europa do Sul – Constrangimentos e Desafios em Tempos
Incertos. I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação. E-book disponível em
repositório em: http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR45f990cfec622_1.pdf.
ISBN: 978-989-678-412-6.
2) Organização do dossiê temático «A Educação na Europa do Sul: constrangimentos e
desafios em tempos incertos», na Revista Portuguesa de Educação, vol. 29, nº2, 2016,
disponível em: http://revistas.rcaap.pt/rpe/issue/view/651/showToc
Consultoria
1) Apoio à elaboração do documento «Aprendizagens essenciais de Sociologia»,
Referencial de competências em Sociologia do 12º ano de escolaridade (em
colaboração com Rosa Moínhos).

ST Famílias e Curso de Vida
1. Organização do número temático de 2016 da Revista Sociologia da FLUP, disponível aqui:
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id111id2732&sum=sim.
Esta
publicação
surgiu na sequência da organização do seminário internacional “Families and Life course:
methodological challenges, potential and gaps”, decorrido em Outubro de 2015 no Instituto
Universitário de Lisboa. A publicação inclui artigos de vários investigadores e resultou do
convite aos oradores, que aceitaram o desafio de produzir um artigo original sobre o seu
trabalho recente sobre famílias e curso de vida, assim como o contributo de um
investigador de referência internacional no estudo do life course, proporcionando um
equilíbrio entre tradição e inovação no campo. O número temático inclui:
- Nota editorial das organizadoras do número, e coordenadoras da secção temática
“Famílias e Curso de Vida”. Artigos de: Walter Heinz; Vasco Ramos; Ana Caetano; Diana
Carvalho; Ana Gonçalves; Pedro Abrantes e Rita Gouveia.
2. Atualização do site oficial da secção temática e disseminação, por via do mesmo e da
mailing list dos sócios da APS afiliados na secção, de eventos científicos na área da família e
curso de vida.
3. Organização, com a ST Classes, Desigualdades e Políticas Públicas, da sessão semiplenária “Territórios de desigualdades: as perspetivas do curso de vida e das classes”, no
âmbito do IX Congresso Português de Sociologia, que decorreu em Julho de 2016, na
Universidade do Algarve, em Faro.
A constituição desta sessão teve em conta diversos critérios. Desde logo, o critério
temático, baseando-se em investigações desenvolvidas recentemente no âmbito de
doutoramentos que cruzaram, de forma exemplar, as abordagens classistas e as
geracionais no estudo da mudança social. Mas também, o critério metodológico,
privilegiando a combinação de metodologias extensivas e intensivas, convidando a um
salutar debate meta e trans-metodológico sobre as desigualdades sociais incorporadas nos
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cursos de vida individuais. Respeitou-se, também, a diversidade de filiação institucional e de
género, reunindo assim:
- Vasco Ramos, Investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa;
- Cristina Roldão, Investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do
Instituto Universitário de Lisboa;
- José Soeiro, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra;
- Idalina Machado, Profª. Auxiliar Convidada no Departamento de Sociologia da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto.
A sessão semi-plenária foi moderada por um coordenador de cada ST: Magda Nico e Nuno
Nunes.

ST Sociologia da Saúde
Elaboração do documento preliminar do Perfil dos Sociólogos do Campo Profissional da
Saúde (foi elaborado um primeiro documento pela Comissão Coordenadora da Secção
Temática de Sociologia da Saúde em conjunto com sociólogos inseridos em organizações
de saúde, submetido ao parecer dos membros do Conselho Consultivo desta Secção
Temática e reformulado em função dos pareceres emitidos).
Congresso Português de Sociologia: organização das mesas da Secção Temática de
Sociologia da Saúde, divulgação de apelo á apresentação de comunicações, articulação com
o Conselho Consultivo da Secção Temática para a seleção das comunicações e convite aos
moderadores das mesas.
Dinamização da publicação na Sociologia Online de dois artigos resultantes do Simpósio
«Investigação Sociológica em Saúde - Questões éticas», organizado pela Secção Temática
de Sociologia da Saúde em Dezembro de 2015.
Reforço dos meios de comunicação com os sócios inscritos na secção e divulgação da sua
produção científica bem como das iniciativas em que venham a participar, no sentido de
conferir maior visibilidade ao trabalho que tem sido realizado pelos sociólogos/as da área
da saúde;
Dinamização da página da Secção no portal da APS.

ST Sexualidade e Género
· Identificação, sistematização e divulgação entre os membros da secção de informação
relevante para o desenvolvimento da investigação nacional nos domínios da sexualidade
e do género através da mailing list da Secção Temática (S.T.) com conteúdos abarcando
informação sobre projetos, encontros científicos nacionais e internacionais, entre
outros.
· Preparação, abertura de apelo a contributos, seleção e coordenação dos trabalhos da ST
durante o VIII Congresso da APS, com alargamento do número de participações na ST.
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· Promoção da ligação à sociedade civil através do encaminhamento de pedidos de
colaboração dirigidos diretamente à ST ou através do secretariado da APS.
· Reunião da coordenação da ST com os seus membros, no âmbito do IX Congresso
Português de Sociologia.
·
ST Conhecimento, Ciência e Tecnologia
· Peer-review e organização das sessões de papers da ST e de duas sessões semi-plenárias
do IX Congresso Português de Sociologia
· Publicação de dois artigos que resultaram de trabalhos apresentados na 2ª Conferência
“Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal” na Revista
Sociologia Online nº 12
· Criação de uma página no Facebook para divulgação de eventos, publicações, etc.
· Atualização regular do website da ST
ST Arte, Cultura e Comunicação
O ano de 2016 foi marcado, nesta seção temática, pelas seguintes actividades:
· Redação do apelo à submissão (call for papers específico da Seção Temática) de
comunicações no âmbito do IX Congresso Português de Sociologia em Faro 6-8 de julho
de 2016.
· Seleção das comunicações e sua estruturação programática para efeitos do IX
Congresso Português de Sociologia em Faro 6-8 de julho de 2016.
· Organização e coordenação das 10 mesas da Seção Temática presentes no IX Congresso
Português de Sociologia em em Faro 6-8 de julho de 2016.
· Co-organização da ESA Midterm conference of the RN-Sociology of the Arts “Arts and
creativity: working on identity and difference” no Porto entre os dias 8 e 10 de setembro
de 2016.
· Edição do Número Temático n.º 11 da SOCIOLOGIA ON LINE, Revista da Associação
Portuguesa de Sociologia em Agosto de 2016, dedicado ao Encontro da Seção Temática
da APS On/Off em Coimbra em novembro de 2015.
· Fundação, lançamento e operacionalização da Rede Afro-Luso-Brasileira da Sociologia da
Cultura e das Artes, Todas as Artes.

ST Sociologia das Emoções
Em termos genéricos, ao longo do ano de 2016, mantivemos a promoção desta área
temática, tanto em Portugal como noutros países, divulgando eventos e publicações
relevantes na área, participando na organização de conferências nacionais e contribuindo
ativamente para o reconhecimento e formalização da Sociologia das Emoções. Ao mesmo
tempo, estreitaram-se relações com investigadores nacionais, europeus e brasileiros,
estabelecendo redes para parcerias futuras. Destaque-se que a página de Facebook da
Sociologia das Emoções conta já com mais de 400 seguidores e que tem apoiado
regularmente jovens investigadores que nos contactam pedindo orientações bibliográficas,
informações sobre estudos, entre outros.
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De especial relevância, a Secção Temática participou no Congresso Nacional de Sociologia
que se realizou em Faro, contando com a presença de investigadores de diversas
Universidades - nacionais e estrangeiras - nas suas apresentações, bem como uma audiência
alargada e muito participativa.
Esta secção temática estimulou ainda 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 das ciências naturais. Mais concretamente, e de uma forma
descritiva, durante 2016, desenvolveram-se as seguintes ações:
1. Tal como previsto, procedemos à manutenção de uma plataforma no vortal da APS com:
a) Contactos da direção da secção;
b) Divulgação de call for papers de congressos nacionais e internacionais;
c) Publicação de notícias relevantes para a comunidade científica;
d) Divulgação de publicações e trabalhos académicos na área;
2. Tal como previsto, procedemos à manutenção de um perfil no Facebook que conta com
mais de 400 seguidores, 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 (cursos, workshops,
entre outros);
d) Divulgação de publicações nacionais e estrangeiras na área;
e) Partilha de informação referente à oferta formativa e letiva existente na área.
f) Através desta plataforma, é possível dar resposta aos inúmeros contactos e pedidos
que nos são feitos no sentido de esclarecer dúvidas, pedir orientações quanto a
bibliografia especializada ou discutir questões relevantes nesta área;
3. Organização de 3 mesas de trabalho no Congresso Nacional de Sociologia da APS, em
Faro. Contámos com 15 propostas de comunicação, 14 apresentações e 7 publicações em
ata. Destaca-se a qualidade das comunicações, bem como a participação ativa de uma
audiência alargada. As sessões ficaram marcadas por salas cheias (tivemos, em média, mais
de 20 pessoas a assistir a cada uma das sessões);
4. Estava prevista a organização de um curso de Escola de Verão, em 2016, na FCSH/UNL,
especificamente sobre emoções, mas o número insuficiente de inscrições impossibilitou a
sua concretização;
5. Contribuição para a oferta formativa nesta área, através de disciplinas de Opção Livre
como a que está em curso sob o título “A construção social das emoções em vítimas e
agressores de violência conjugal”, no âmbito de projetos de investigação.
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