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1. Actividades científicas, de formação e divulgação
 Iniciar os trabalhos de preparação do VII Congresso Português de Sociologia.
 Continuar o debate sobre “Investigação: produção e reconhecimento científico”, iniciado no Encontro APS 25 Anos, e de acordo com o que foi na altura
acordado, contribuir para a elaboração de um documento/tomada de posição
dos investigadores (as) a respeito dos critérios de avaliação da actividade científica e, em particular, no que diz respeito aos critérios de valoração institucional
das vias de divulgação da produção científica.
 Co-organizar o II Encontro de Sociologia da Educação – designadamente entre
a Secção de Sociologia de Educação e o Instituto de Sociologia da Universidade
do Porto, 27 e 28/01/11.
 Co-organizar com o Núcleo do Minho, a Conferência “Desafios Clubes e Claques de futebol: festa ou violência”, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em Abril/Maio
 Participar na Semana da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve,
no dia 6 de Abril.
 Organizar as Noites de Sociologia, em colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, em Faro, em data a definir.
 Co-organizar o Encontro Internacional Trabalho, Organizações e Profissões:
Recomposições Conceptuais e Desafios Empíricos, com a Secção Trabalho,
Organizações e Profissões e o envolvimento do IS-UP e o CICS-UM, a 7 e 8 de
Julho de 2011, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
 Realizar em conjunto com a Federação Espanhola de Sociologia (FES) o I
Encontro Ibérico de Sociologia, a 28 e 29 de Outubro de 2011, na Universidade
da Corunha, sobre o tema A Investigação Sociológica em Portugal e em Espanha face aos reptos da actualidade.
 Realizar um Seminário sobre "Desigualdade, Pobreza e Exclusão

Social”, em colaboração com a secção Pobreza, Exclusão Social e Políticas
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Sociais, a realizar na UM, em Novembro em Braga, com envolvimento de
centros de investigação designadamente o CICS do ICS-UM e do IS da UP;
 Apoiar outros eventos organizados pelas Secções Temáticas e Núcleo

Regional da APS;

 Participar em outros eventos que correspondam a solicitações externas, e
que visem a promoção da Sociologia portuguesa;

2. Publicações
 Publicação regular (semanal) da Newsletter da APS;
 Publicação, na revista da APS Sociologia On Line, das Actas do Encontro da Research Network 27 da European Sociological Association organizado pela APS em 1 de Outubro de 2010;
 Publicação, na revista da APS Sociologia On Line, das Actas do Encontro Desigualdades Sociais e Consumos, organizado pela Secção da APS
Classes e Desigualdades Sociais, em colaboração com o Instituto de
Ciências Sociais e Políticas, DATA Outubro de 2010;

3. Outras actividades
 Abrir o processo de recepção de candidaturas à sediação do VII Congresso
Português de Sociologia;
 Preparar uma declaração sobre as línguas da comunicação da ciência, políticas de avaliação e financiamento;
 Agendar uma reunião entre a direcção da APS e os respectivos directores dos
centros de investigação e directores de revistas científicas a fim de se elaborar
uma versão final da declaração a enviar para o Ministério da Ciência e Tecnologia;
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 Realizar Reunião com o Conselho Consultivo da APS para preparação do VII
Congresso Português de Sociologia;
 Realizar Assembleias-Gerais extraordinárias, quando se justificar, para ratificação de processos de constituição de novas Secções Temáticas e/ou Núcleos
Regionais;
 Manter, renovar e melhorar o vortal da APS;
 Manter o questionário on-line que permitirá actualizar o ficheiro da APS,
assim como a sociografia dos seus associados;
 Realizar Assembleia-Geral Ordinária para aprovação do Exercício de 2010 e
do Plano de Actividades para 2011;
 Alterar o Regulamento das Secções Temáticas e Núcleo Regional e ratificar o
processo de constituição das Secções Temáticas Conhecimento, Ciência e Tecnologia, Ambiente e Sociedade e Segurança, Defesa e Forças Armadas;
 Manter o apoio ao funcionamento das Secções Temáticas e Núcleo Regional
da APS já constituídos e a constituir-se;
 Manter o regular atendimento aos sócios;
 Manter o regular atendimento à comunidade de profissionais e estudantes
em Sociologia e Ciências Sociais, à Comunicação Social e ao público em geral;
 Incentivar e implementar a constituição de secções com base nas já elencadas no último Congresso ou outras novas que, fundamentadamente, se justifiquem;
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