
  

 
      

 
 
 
 
 
 

Seminário (Des) Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas 
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Enquadramento / Objetivos 

A Universidade de Évora vai acolher, nos próximos dias 1 e 2 de outubro, o 

Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas, promovido pela 

Comissão Coordenadora da Secção Temática Trabalho, Organizações e Profissões 

da Associação Portuguesa de Sociologia. 

Este seminário tem 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. As 

mudanças que vêm ocorrendo no “mundo do trabalho” exigem a 

reformulação/redefinição de conceitos, modelos, estatutos, qualificações e formas 

de execução do trabalho. Exigem ainda a identificação das tendências instaladas e 

das dinâmicas de evolução do mercado de trabalho, uma avaliação da eficácia das 

políticas públicas neste domínio, bem como a identificação dos novos desafios que 

se colocam à política pública no que concerne ao combate ao desemprego ou à 

promoção do emprego.  

Da sociologia e demais ciências sociais, espera-se uma atitude reflexiva e 

compreensiva, bem como a capacidade de realizar novos investimentos na 

formulação teórico-conceptual e metodológica, de modo a identificar e caracterizar 

as novas realidades da esfera laboral e profissional. Assim, este seminário convida 

sociólogos e outros cientistas sociais que exerçam a sua atividade em contextos 

organizacionais diversos - administração central, regional e local, empresas 

privadas, organizações do terceiro sector e professores e investigadores – a debater 



  

e a refletir sobre o papel do trabalho, das organizações e das profissões na 

sociedade atual.  

Tópicos. 

 

1. Educação, formação e emprego enquanto fatores de desenvolvimento 
socioeconomico 

2. Inserção no mercado de trabalho, qualidade do emprego e relações laborais  
3. Prospetiva para as organizações públicas, privadas e do 3º setor, em matéria de 
emprego 

4. Tendências de evolução prática e conceptual do sistema "Organizações, Trabalho 
e Profissões” 

 

 

Inscrições / Informações relevantes: 

Data da Conferência – 1 e 2 de outubro de 2015 

Envio de resumos – 5 de setembro de 2015 

Notificação de aceitação de resumos – 12 de setembro de 2015 

Envio do texto para publicação em atas online: 30 de novembro de 2015 

 

Valor da inscrição:  

Sócios APS – 20 euros 

Não sócios APS  – 30 euros 

Valor da inscrição para estudantes (1º e 2º ciclo) - 5 euros 

Valor da inscrição para bolseiros de investigação e 3º ciclo – 10 euros 

 

Comissão Organizadora: 

Paula Urze (FCT-UNL, CIUHCT) 

Maria Manuel Serrano (UÉvora, UMPP e SOCIUS-CSG/ISEG-UL) 

António José Almeida (ESCE/IPSetubal) 

Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA) 

Domingos Braga (UÉvora) 

José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA) 

Cristina Varela (IEFP) 

 

Comissão Científica 

Ana Paula Marques (UM, CICS.NOVA) 

António Brandão Moniz (FCT/UNL, CICS.NOVA) 

António José de Almeida (ESCE/IPSetúbal) 

Carlos Gonçalves (FLUP, IS/FLUP) 



  

Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA) 

Cristina Parente (FLUP, IS/FLUP) 

Elisio Estanque (FEUC, CES) 

Fátima Assunção (ISCSP/UL; CIEG) 

Helena Serra (FCSH/UNL, CICS.NOVA) 

Ilona Kovács (ISEG/UL, SOCIUS-CSG/ISEG-UL) 

João Freire, (CIES, ISCTE-IUL) 

Luisa Veloso (ISCTE-IUL, CIES) 

Maria das Dores Guerreiro ((ISCTE-IUL, CIES) 

Maria Manuel Serrano (UÉvora, UMPP e SOCIUS-CSG/ISEG-UL) 

Paula Urze (FCT-UNL, CIUHCT) 

 

 

Contactos: 

E-mail: trabalho@aps.pt 

Telefone: 217804738 

Site: www.seminariotop2015.wordpress.com 

 
Parcerias: 
Universidade de Évora | UMPP |IEFP | SOCIUS-CSG/ISEG-UL | CIUHCT 
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