APS

Relatório de Actividades – 2006

Apresentam-se de seguida as iniciativas e actividades que a APS
desenvolveu no decurso do ano de 2006:

(1) Dando cumprimento aos estatutos da APS, em 2006 realizaramse eleições para os corpos sociais para o biénio 2006-2008.
(2) Organizaram-se vários Encontros Científicos e Conferências.
(3) Continuaram-se as iniciativas para promover a internacionalização da Sociologia e dos sociólogos portugueses.
(4) Prosseguiu-se a descentralização, organizando e apoiando eventos em vários pontos do país.
(5) Firmou-se o acordo com a Editora Afrontamento, para publicação
das Actas das Sessões Plenárias e Painéis Temáticos do V Congresso Português de Sociologia.
(6) Iniciaram-se as consultas para a reestruturação do sítio Internet
da Associação e contrataram-se os serviços da empresa Plug &
Play para: i) implementar um Vortal; ii) produzir e editar um Cdroom referentes às Actas dos Ateliers do V Congresso Português
de Sociologia.

I – Encontros Científicos

Encontro Futuros da Profissão Sociólogo, em Vendas Novas, a 3 e 4
de Março de 2006, organizado na sequência do ciclo de conferências Sociologia, ciência e Profissão.

Encontro Sociedade e Floresta, 2006: o que (não) sabemos, organizado pela APS e CETRAD/UTAD, em Vila Real de 9 a 11 de Abril
de 2006.

IV Encontros de Sociologia da Educação Educação, Justiça e Migrações, em conjunto com o IEP-UM, Braga, 17 de Maio de 2006.
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II – Conferências
Public Sociology, de Michael Burawoy, Lisboa, 30 de Março de 2006.
Sociologia, Ciência e Profissão, Braga, 4 de Abril de 2006.

Sociólogos sem fronteiras na era da globalização, de Alberto Moncada, 8 de Novembro de 2006
III – Internacionalização
Participação no International Workshop on Internationalisation of
Sociology Education, em Frankfurt, a 3 de Abril de 2006, através
de Pedro Silva, que representou a APS a nosso pedido.
Realização do Encontro das Associações Nacionais de Sociologia da
Europa do Sul, em Lisboa, a 19 e 20 de Maio de 2006. Nesta reunião, entre outros assuntos, acordou-se a designação definitiva da
rede (ReSu).
Participação no XIV Congresso Mundial de Sociologia, em Durban,
no âmbito da reunião do Conselho de Associações Nacionais da
ISA e como co-organizadores da Sessão de “Sociologias de Língua
Portuguesa” e da Sessão Integrativa “Mediterranean Outlook”.
Participação no IX Encontro Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais, em Setembro de 2006, em Luanda, Angola. Deste envolvimento resultou a decisão de localizar em Portugal, o X Encontro
Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, que terá lugar na Universidade do Minho.
Participação no 2º Congresso da Assotiation Francaise de Sociologie (AFS), em Bordéus, de 5 a 8 de Setembro de 2006, onde se
divulgou a actividade da APS e se apresentaram os objectivos da
RESU, numa sessão conjunta com as Associações Nacionais membros da rede. Nas reuniões paralelas do RESU decidiu-se propor à
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ESA a organização de um painel sobre os enquadramentos profissionais dos jovens sociólogos.
Participação na reunião da ESA das Associações Nacionais de
Sociologia, em Paris, de 15 a 18 de Dezembro de 2006, tendo-se
nessa altura realizado nova reunião da RESU, para detalhar a proposta do supra mencionado painel temático que veio a ser incluído
no 8.º Congresso Internacional da ESA, a realizar em Glasgow, em
Setembro de 2007.

IV - Outras Actividades
Reunião com a DGRF para discutir colaboração no âmbito do Plano
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), na
sequência do Encontro APS/CETRAD em Vila Real.
Reunião, a 22 de Maio, em Lisboa, com várias Instituições de
Ensino Superior/Centros de investigação, tendo em vista um conjunto de acções a definir no âmbito da realização de estudos e da
constituição de um Conselho Consultivo para acompanhamento do
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI).
A pedido da DGRF, a APS reuniu numa proposta global os projectos parciais elaborados por várias Instituições de Ensino/Centros
de Investigação, tendo-o entregue à DGRF, em Setembro de
2006.
Elaborou-se a proposta de correcção da primeira chamada dos
exames do 12º Ano da disciplina de Sociologia (Junho).
Como tem sido usual, a APS continuou a divulgar, via e-mail, um
conjunto muito vasto de iniciativas como conferências, lançamento
de livros, seminários, ofertas de emprego, bolsas de investigação
e os novos números de diversas Revistas de Sociologia, entre
outras.
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Realizou-se a Assembleia-geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2005 a 23 de Maio de 2006.
Teve lugar a Assembleia-geral Eleitoral para eleição dos órgãos
sociais para o biénio de 2006-2008 a 17 de Julho de 2006.

VI - Publicações
Preparação da publicação das Actas do Vº Congresso Português de
Sociologia.
Preparação da publicação das Actas do Colóquio Internacional
Família, Género e Sexualidade nas Sociedades Contemporâneas.
Reedição do Código Deontológico da APS.

VI - Relatório Financeiro
Despesas

Actividades

Receitas

Conferências
777.81

Sociologia, Ciência e Profissão, Braga
Public Sociology, Michael Burawoy
(receita ainda a realizar em 2007: 581.91)
Sociólogos sem fronteiras na era da globalização,
Alberto Moncada

2.379.12

500.00

87.00

Encontros
Sociedade e Floresta, 2006: o que (não) sabemos

5.590.30

3.918.90

Futuros da Profissão Sociólogo

5.166.62

1.985.00

Encontro de Associações Nacionais de Sociologia

1.200.00

1.200.00

127.36

Educação, Justiça e Migrações

240.50

Quotizações de outras Associações (ISA)
FACC – Apoio anual FCT

3.000.00

FACC – Apoio a publicações

1.200.00

POSI

4.994.29

Deslocações da Direcção em representação da APS a
outros eventos
(inclui deslocações ao estrangeiro: Durban, Angola,
Paris)
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Actividades

Despesas

Custos com o pessoal

22.882.73

Receitas

1.452.80

Apoio ao secretariado
Avença Informático

739.40

Avença Contabilista

3.148.36

Vortal APS

5.750.53

Fotocópias e Material de Escritório

5.335.44

Correios

3.043.37
427.35

Reedição do Código Deontológico

260.00

Publicações

38.679.89

Quotas dos Sócios
Bancos (despesas bancárias e juros de depósitos)
Diversos
Total

140.84

5.12

2.232.18

3.588.00

66.186.96

59.711.20

Saldo: - 6.475.76

Como se pode apreciar no quadro financeiro acima apresentado, este
ano, registou-se um resultado negativo do exercício no valor de
6.475.76 €.
Tal situação deve-se a diversos factores:
▪

Um elevado esforço de internacionalização da sociologia
portuguesa no estrangeiro com várias deslocações a congressos internacionais onde se deu a conhecer a Sociologia
em Portugal.

▪

Um elevado número de sócios com as quotas por pagar,
situação que temos vindo a avaliar, fazendo um levantamento da situação de cada um dos associados, gestão esta
que ficará agilizada com a entrada em funcionamento do
Vortal.

▪

Reduzido valor dos subsídios obtidos largamente inferiores
ao montante das despesas resultantes das actividades
desenvolvidas.

▪

Pagamento da primeira tranche do Vortal de Sociologia a
lançar em Abril de 2007 (5.750.53 €). Embora elevada,
esta despesa justifica-se uma vez que cumpre vários
objectivos:
∗

Uma melhor e maior divulgação da Sociologia e do
trabalho dos Sociólogos em Portugal.
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∗

Proporcionar uma série de informações e ferramentas de trabalho para os sociólogos.

∗

Oferta de serviços e produtos aos sócios que serão
um atractivo e uma motivação para o pagamento
atempado das quotas e um atractivo para a angariação de novos associados.

∗

Proporcionar espaços de debate sobre questões
pertinentes para a Sociologia e a Sociedade em
geral.

∗

Disponibilidade de novas formas, mais atractivas,
de pagamento das quotas que conduzirão ao seu
pagamento atempado.

∗

Controlo mais eficaz dos sócios com as quotas em
atraso.
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