SOCIEDADES CIENTÍFICAS NA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

Circulação de informação
ACTIVIDADES DE CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A comunicação interna à disciplina é uma das actividades principais
das associações científicas e um dos instrumentos de socialização dos
seus membros. Esta circulação de informação entre cientistas é feita
através de dois canais primordiais, a organização de congressos e a
edição de publicações, que são também as faces mais visíveis deste
tipo de organizações.
Contudo, o papel das associações cientificas não se esgota na
comunicação entre cientistas. As associações de profissionais
científicos direcionam as actividades para outros públicos:
profissionais de áreas científicas, como professores e profissionais
técnicos de várias especialidades, ou estudantes. E mesmo entre as
sociedades científicas disciplinares encontram-se vários casos em que
estas actividades procuram atingir públicos não ligados às actividades
de investigação.

CONGRESSO E ENCONTROS
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PUBLICAÇÕES
As publicações mantêm-se como uma atividade muito relevante das
associações mas que sofreram significativas transformações nas
últimas décadas. A publicação de revistas científicas dirigidas a
especialistas perdeu terreno, face à concorrência das revistas
internacionais, muito mais prestigiadas. Em resultado disso, várias
associações redirigiram as suas publicações para públicos mais
alargados, transformando-as em veículos de difusão científica mais do
que de comunicação entre pares. As novas tecnologias de informação
vieram permitir reduzir os custos das publicações e aumentar a sua
circulação. É também muito comum a publicação de boletins ou
newsletters, com o objetivo de divulgar as atividades aos associados,
bem como de livros e atas de congressos.

Apesar de não terem o mesmo peso que os congressos
Internacionais em termos de relevância para as carreiras dos
investigadores, os congressos nacionais continuam a ter um
papel enquanto locais de encontro das comunidades
disciplinares nacionais. Em especial, estes congressos são
importantes enquanto forma de integração dos jovens
investigadores, oferecendo-lhes uma oportunidade para a
apresentação dos primeiros trabalhos. São também uma
ocasião para captar novos associados, para para trazer figuras
de relevo a Portugal e para dar visibilidade à associação. Em
alguns casos, especialmente em associações que têm uma
porção significativa de profissionais não investigadores entre os
seus associados, estes encontros são também um espaço de
encontro e troca de conhecimentos entre investigadores e
outros profissionais da mesma área disciplinar.
No caso das associações de profissionais científicos, os
encontros são principalmente dedicadas a temas de
representação de interesses socioprofissionais. São momentos
de reflexão sobre o estado das condições profissionais mas
também uma oportunidade de contacto com as principais
entidades do sistema científico e tecnológico nacional, como o
Ministério da Ciência, a Fundação para a Ciência e Tecnologia,
universidades e empresas.
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