SOCIEDADES CIENTÍFICAS NA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

A defesa de interesses
REPRESENTAÇÃO DE INTERESSES PROFISSIONAIS
A defesa de interesses profissionais é uma das atividades principais
das associações de profissionais científicos. Entre o seu reportório de
ação encontram-se reuniões com os ministérios de tutela, abaixoassinados, cartas, colóquios sobre questões profissionais, elaboração
de documentos, manifestações ou mesmo processos judiciais.
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Nos últimos anos emergiram novas associações de profissionais
científicos, refletindo o crescimento do investimento público na
ciência, mas também a precariedade dos seus praticantes: a
Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e a
Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia
(ANICT), fundada em 2010, na sequência da contratação de mil
Doutorados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional.

O CARÁTER HÍBRIDO DE ALGUMAS ASSOCIAÇÕES
Algumas sociedades científicas disciplinares podem assumir
um caráter híbrido ao exercer a representação de interesses
profissionais ao mesmo tempo que promovem a sua disciplina
e a circulação de informação científica entre pares.
A Associação Portuguesa de Sociologia (APS), por exemplo,
tem organizado encontros sobre a empregabilidade dos
sociólogos, tem procurado junto do Ministério da Educação
que sejam reconhecidas habilitações próprias aos sociólogos
para a lecionação no ensino secundário, dinamiza uma bolsa
de emprego e debateu inclusivamente a necessidade de
criação de uma Ordem dos Sociólogos.

ACONSELHAMENTO DE POLÍTICAS
Uma maioria de associações científicas (72%) afirma efetuar, regular
ou ocasionalmente, aconselhamento científico de políticas públicas.
Uma proporção menor (48%) tem assento em órgãos consultivos.
Porém, em matéria de política científica, as associações científicas têm
sido muito pouco ouvidas, parecendo estar mais rotinada a sua
auscultação em matérias de educação, saúde ou ambiente.
O poder político recorre crescentemente à encomenda de estudos a
centros de investigação e consultoras, mas, por iniciativa própria,
algumas associações formulam pareceres ou participam em processos
de consulta pública. O Parlamento tem sido um dos destinatários de
iniciativas de lobby por parte destas associações.

FRAGMENTAÇÃO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Perante um tecido associativo vasto e heterogéneo, a
inexistência de uma federação ou união de associações
científicas dinâmica contribui certamente para enfraquecer a
sua ação coletiva. A Federação Portuguesa e Associações e
Sociedades Científicas (FEPASC), criada nos anos 90, está
praticamente inativa, apesar de ainda manter representantes
por exemplo no Conselho Nacional de Educação, um órgão
consultivo independente que emite pareceres para o
Parlamento e Governo.
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