SOCIEDADES CIENTÍFICAS NA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

Uma tipologia de associações científicas
TRÊS IDEAIS-TIPO DE ASSOCIAÇÃO
O universo das associações científicas, consideradas em sentido
lato, é muito heterogéneo. Com efeito, encontramos organizações
tão diversas como sindicatos de docentes universitários e
investigadores, clubes de astronomia, associações dedicadas à
promoção da energia solar, para além das mais convencionais
sociedades científicas de âmbito disciplinar.
Três conceitos polarizam o universo das associações científicas: a
ciência, a profissão e a sociedade. Assim, este universo organizase em três ideais-tipo de associações: as sociedades científicas
disciplinares, as associações de profissionais científicos e as
associações de divulgação científica. No entanto, como ideaistipo, estas categorias têm na prática fronteiras porosas entre si.
Há associações que combinam características de mais de um tipo
e outras que mudam ao longo do tempo, passando de um tipo a
outro.

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ASSOCIAÇÃO
Entre as associações científicas recenseadas, o tipo
largamente predominante são as sociedades científicas
disciplinares (72%). Seguem-se-lhe as associações de
divulgação científica (22%) e por último as associações de
profissionais científicos (5%).

SOCIEDADES CIENTÍFICAS DISCIPLINARES
São genericamente mais antigas, com um número médio de
sócios acima de 530, e dedicam-se preferencialmente a
atividades de circulação da informação entre pares
(publicações, organização de congressos) e promoção da
investigação na sua disciplina (prémios, bolsas).

Fonte: Recenseamento de associações científicas, N=362

…promover, cultivar e desenvolver em Portugal a
investigação e o ensino da Bioquímica e ciências afins e
facilitar o convívio e troca de ideias entre os seus sócios.
(Estatutos da Sociedade Portuguesa de Bioquímica)

ASSOCIAÇÕES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS CIENTÍFICOS

São geralmente mais recentes e mais pequenas, com um número
médio de 375 sócios. Algumas têm como atividade principal a
conservação da natureza, à qual aliam a disseminação da cultura
científica e mesmo a execução de projetos de investigação.
Outras destinam-se sobretudo a promover atividades que juntam
amadores e profissionais de ciência.

São comummente de maior dimensão, com um número
médio de sócios que ronda os 1.600, concentrando a sua
atividade na defesa de interesses laborais de cientistas e
outras ocupações técnico-científicas, na oferta de formação
profissional e apoio jurídico. Algumas são de natureza
disciplinar.

… tem por objeto a divulgação e investigação na área da
astronomia e ciências a ela associadas, assim como a promoção
científica (Estatutos da Orion)

A associação tem como fins representar os interesses
profissionais de todos os investigadores doutorados a
trabalhar em Portugal (Estatutos da ANICT)

http://www.socsci.ics.ul.pt

