Título Evento:
XIV Encontro Nacional de Sociologia Industrial e das Organizações do Trabalho.
Emprego e Coesão Social: da crise da regulação à hegemonia da globalização.
Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.): Encontro Nacional
de SIOT
Data: 26 e 27 de Maio de 2011

Local: Universidade Autónoma de Lisboa

Participante (s) da AEP/NEP:
Rui Mendes, João Fernandes e Manuel Correia

Objectivo:
Levantamento, análise e partilha de estudos de caso acerca das alterações estruturais
verificadas na sociedade portuguesa, atendendo às alterações verificadas no quadro de
investigação e de intervenção dos profissionais da área das ciências sociais (e outros)
decorrentes das novas condições de funcionamento das organizações e do contexto
socioeconómico em que estas operam.
Principais conclusões/notas:
Os temas dominantes do encontro centraram-se nas novas tendências de estruturação social
em virtude da desregulação acentuada dos mercados de capitais, do emprego e do trabalho,
da saúde, educação, formação e segurança social, com especial incidência nos modos de
organização, gestão de recursos e inovação tecnológica e social. As organizações sindicais e
outras representativas foram também objeto de análise, quer quanto às estratégias sociais e
políticas, quer quanto à organização interna, pertença, ativismo e militância.
Mereceram uma atenção particular as questões relacionadas com o Emprego e a Coesão
Social, com vários “retratos” e análises das tendências verificadas; as tendências da inovação
tecnológica e da modernização…; A transição Universidade/Mercado de Trabalho, os
percursos, a inserção profissional dos diplomados e as novas perspetivas de análise destas
matérias mereceram também uma atenção especial.
Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor,
programa, etc):
+ Programa do evento
+ Novas perspetivas de análise do percurso profissional dos diplomados: da extensividade à
objetividade.
Rui Filipe Mendes, João David Fernandes / IST-UTL
+ Perceção sobre o engenheiro na Europa em contexto formativo e profissional.
Rui Filipe Mendes, João David Fernandes / IST-UTL

