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Resumo
Sendo as associac;:oes cientificas um tema poueo estudado dentro da Sociologia da Ci€!ncia, este
desinteresse reflecte-se num conhecimento limitado da sua extensao e do seu papel no sistema
cientffieo e tecnol6gico nacional.
Este artigo tem por objectivo apresentar l:ma caractel'izac;:ao destas organizac;:oes, tendo em
conta a sua constituic;:ao, os seus recursos e as actividades que desenvolvem, sustentada num
recenseamento das associac;:oes, na analise dos seus estatutos e num inquerito por questionario
aplicado as mesmas.
Os resultados obtidos mostram que 0 numero de associa~6es cientfficas tem crescido a ritmo ace
lerado desde os anos 80, concentrado nos principais centros de produ~ao cientifica nacional. No
que diz respeito sua constltui~ao e as actlvidades que desenvolvem, as associa~5es cientificas
portuguesas revelam uma diversidade que nos permite c:aracterlza-Ias nao 56 como lugares de
comunica~ao entre pares, mas tambem como pontos cle contacto entre a ciencia e a sociedade.

a

Palavras-cha\le: associa<;oes, ciencia, cientistas

Abstract
Since scientific societies area a fairly under-researcreo subject within the sociology of science,
this lack of interest is reflected on a limited knowlec~C)e of their scope and role in the national
scientific system.
This paper aims to characterise these organisations in le:-fT',S of their time and context of creation,
resources and activities. It is based on a census of associations, an analysis of their statutes and
a survey.
Our results show that the number of associations has grown steadily since the 80s and that they
are concentrated in the main centres of scientific producticn. As to their constitution and activities,
Portuguese SCientific associations reveal a high degree"
diversity that allows us to characterise
them not just as places for fostering communication afiloilg peers but also as contact points be
tween science and society.

Keywords: aSSOCiations, SCience, SCientists
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Introdw;ao
As associa<;5es cientificas sao um dos elementos
dos sistemas cientificos menos conhecidos e deba
tidos no ambito da Sociologia da Ciencia. Perante 0
crescente re!evo social da cienda contemporanea,
o seu papel carece de ser analisado. Em Portugal,
o avultado investimento em ciencia nas ultimas
decadas tem-se traduzido num desenvolvimento das
instituh;:oes de investiga<;ao e ensino, da comunidade
e da produ<;ao cientlfica, que tenl tambem reflexos
sobre este tipo de organizac;ao.
Este artigo, Inserido num projecto de investi
ga<;ao em curso que tem por objectivo compreen
der 0 papel das associa<;5es cientificas na ciencia
contemporanea em Portugal 1 , procura fazer uma
primeira caracteriza<;ao geral destas entidades.
Ap6s um breve enquadramento te6rico, sao apre
sentados dados relativos a distribuic;ao temporal,
espaclal e disciplinar das associa<;5es cientificas.
Procura-se depois aferir nao 56 a liga<;ao entre as
associac;5es cientificas e 0 sistema cientifico naclo
nal, mas tambem com outras esferas da sociedade,
atraves das actividades que desenvolvem, da base
de associados e das Fontes de Ananciamento com
que se sustentam.

Enquadramento
As sociedades e assoclaC;oes cientificas sao um
tema genericamente ignorado dentro dos estudos
de ciencia e da sociologia da ciencia em particu
lar. Se 0 seu papel hist6rico no dealbar da ciencia
moderna e amplamente referido (Merton, 1938;
Shapin, 1999: 140-143; Golinski, 1999) e abundam
as monografias sobre as institui<;5es mais relevan
tes, como a Royal Society (Lynch, 2001; Bryson,
2010), pouca aten<;ao e dada as suas func;oes na
ciE!I1cia contemporanea. Apesar de as teorizac;5es
em torno do Modo 2 de produc;ao de conhecimento
(Gibbons et aL, 1997) pressuporem a diversifica<;ao
das instituic;5es envolvidas na ciencia, as associac;oes
cientificas praticamente nao sao referidas.
Ha, no entanto, alguns trabalhos sobre asso ..
ciac;6es cientificas contemporaneas. Schofer (1999,
2003) tem estudado 0 crescimento das organiza<;6es
nao governamentais internacionais cientificas, sin
tomatlco da globaJizac;ao da ciencia mas tambem da
procura ce respostas clentificas a problemas sociais,
Focando-se no caso de um sistema cientiftco em
particular, 0 estudo de Schimank (1988) sobre as
associac;5es cientificas alemas procura caracterizar as
suas func;oes e actividades. Num ambito mais disci
plinar, Moreau et al. (2004) aplicaram um inquerito
as sociedades medicas francesas com 0 objectivo de
chegar a uma definic;ao consensual e construir uma
tipologia. Sobre associac;oes espedficas encontra-se,
por exemplo, a monografia de Rilling (1986) sobre

a Sociedade Alema de Quimica, que demonstra a
sua funC;ao importante no estabeleclmento de laps
entre 0 sistema social da ci€mcia e os ambientes
sociais externas (como canal de controlo social).
Existem ainda estudos dispersos (e produzidos
sobretudo por investigadores das areas disciplinares
respectivas, mais que por cientistas sociais) sobre
o papel das associa<;6es em areas diversas. Varios
autores tem-se debru<;ado sobre 0 exerdcio da
regulac;ao etica por parte das associac;oes cientificas,
analisando os seus c6digos de conduta (Bird, 1998;
Bullock e Panicker, 2003) ou a promOC;ao da inte
gridade na publicac;ao cientifica (Caelleigh, 2003).
o papel das associa\;5es cientificas com editoras de
revistas tem suscitado tambem outro tipo de analise,
centrado, por exemplo, nos seus custos (Shad, 1997)
ou na oportunidade au amea\;a que representa a
acesso livre (Velterop, 2003). Um terceiro grupo de
trabalhos diz respeito 13 participa<;:ao das associa<;:5es
na definiC;ao de pollticas publicas, em areas como
a saude (Vesikari, 2008) ou os recursos naturais
(Scott et ai., 2008),
Em Portugal, a tematica das assaciac;:5es esta
razoavelmente estudada, com trabalhos publicados,
por exemplo, sobre associa<;5es profissionais (Freire,
2004), ONG de ambiente (Nave e Fonseca 2000), ou
assaciac;oes de desenvolvimento local (Melo, 2011)2.
Porem, no que diz respeito as associac;5es cientificas,
pouco existe para alem de estudos hist6ricos sobre
algumas sociedades cientificas, como a Academia
das Ciencias ou a Sociedade de Geografia de Lisboa,
ou sobre tipos especificos de associaC;ao (Matos,
1996) au ainda referencias esparsas em analises
sobre a paHtica cientifica portuguesa (Gon\;alves,
1996: 53) e sobre actividades de cultura cientifica
(Costa et ai., 2005: 45, 82-83).
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Os dados apresentados neste artigo susten
tam-se em tres diligencias metodol6gicas: um re
censeamento das associa<;5es clentificas, uma
analise dos estatutos das associa<;5es e um inque
rito por questionario aplicado a uma amastra das
mesmas.
Na ausencia de uma definic;:ao estabilizada de
associac;ao cientifica na literatura cientifica ou no
regime legal portugues (ao contrario do que sucede
em outras areas mais enquadradas institucional
mente em Portugal, como as IPSS, as assaciac;6es
de defesa do ambiente, de jovens, etc.) ou ainda
de um registo centralizado destas instituic;6es, 0
recenseamento de associac;oes partiu da combinac;ao
de uma pluralidade de Fontes disponlveis 3 • Foram
definidos pela equipa quatro criterios primordiais
de avaliac;ao das associac;5es: tem designa<;:ao de
associac;;ao cientffica; tem fins cientfficos (explicitos
nos estatutos); desenvolve actividades cientfficas;
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os cientistas sao um tipo significativo de membros
(em numero ou nos cargos de direc~ao).
Com recurso a documenta~ao e
internet,
procurou-se reunir informa~ao sobre as associa
~6es reeenseadas de modo a sustentar a aplica~ao
destes criterios. Fo! assim constituida uma base de
dados onde consta 0 nome da associa~ao, contac
tos, webpage, data de funda~ao, area cientffica,
objectivos e actividades. Esta base de dados contem
actualmente 443 registos. No entanto, importante
referir que este recenseamento se baseia numa con
cep~ao alargada de associa~ao cientffica, que inciui
muitos casas de associa<;5es euja area de actividade
principal e outra (defesa do ambiente, promo~ao
da saude, proteo;;ao do patrimonio cultural, defesa
de interesses profissionais, etc.) mas que estao de
alguma forma Iigadas ao meio cientifico. A par deste
esfor~o de recenseamento, foram tambem recolhidos
e sujeitos a uma analise de conteudo sistematica os
estatutos de 262 associa~oes cientificas.
Foi por fim aplicado um inquerito por ques
tiona rio as associa~6es cientificas com 0 objec
tivo de obter uma caracteriza<;ao mais cornpleta
destas organiza<;oes. a inquerito decorreu entre
Outubro de 2010 e Maio de 2011, tendo sido apli
cado online as 337 associa<;5es para as quais foi
identiftcado um endere<;o de email valid0 4 • Foram
recebidas 107 respostas, correspondentes a uma
taxa de 31,7%5.

a

e

Mapeamento do universo das associac;i5es
clent/ficas
Um primeiro dado relevante para caracterizar
as associa<;5es eientificas portuguesas diz respeito
ao momento de cria<;ao das associa<;6es 6 • Pode-se
constatar que 0 crescimento das associa<;5es clen
tificas acompanha 0 desenvolvimento do sistema
cientifico portugues, tanto em term os de estrutu
ra<;ao institucional (Figura 1) como de investlmento
e recursos humanos (Figura 2). Asslm, verifica-se
que 0 numero de associa<;5es cientfficas era quase
irrlsorio ate a Prlmeira Republica 7, cresceu muito
lentamente ate meados do seculo 8 e acelerou um
pouco com 0 infelo da po!ftica cientifica nos anos
60, marcada pela cria<;ao da JNICT (Ruivo, 1998:
216), apesar das Iimlta<;5es ao assoCiatlvlsmo e da
secundarlza<;ao da clencia durante 0 Estado Novo
(Gon~alves, 2001: 177). Eo no entanto a partir dos
anos 80 que se da 0 verdadeiro arranque no desen
volvimento cientffico portugues l com a entrada da
ciencla na organica dos governos (primeiro como
Secreta ria de Estado, depois como Mlnisterio) e a
cria<;ao de programas estavels de financiamento
(CIENeIA, PRAXIS XXI, POCTI, QREN) (Gonc,;alves l
1996), com 0 correspondente crescimento dos recur
sos financeiros e humanos em investiga~ao. Este
desenvolvimento e acompanhado pela funda<;ao de
UITI numero crescente de assocla~oes clentificas e de

Figura 1 ~ Total acumulado do numero de associac;:5es clentfficas e cronologia de eventos polltlco-Instltuclonels, 1901-2011
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Figura 2 t> Total acumulado de associa.;5es cientfficas (elxD da esquerda), despesa em r&D em percentagem do PlB e
investigadores em 1&D por mil activos (eixo da direlta), 1980-2011
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uma organiza<;ao agregadora, a
Portuguesa
das Associa<;5es e Sociedades Cientfficas (FEPASC),
criada no iniCio dos anos 90 (Gon<;alves, 1996) e que
esta hoje praticamente inactiva.
Quanto distribui<;ao geografica das associa
<;oes recenseadas (Figura 3), verifica-se uma fOI'te
concentra<;ao de associa<;oes cientificas em Lisboa e
concelhos da respectiva area metropolitana (56%),
seguida do Porto (14%), Coimbra (8%) e ainda de
Braga, Setubal, Aveiro e Algarve (4%), Tal explie;:;
-se n130 56 pela eontrac<;ao regional do sistef'na
cientifieo portugues 9 , mas tambem pela
das principals universidades portuguesas. De faci:o.
quase um tet'<;o das associa<;6es cientificas indica
como sede as instala~oes de estabelecimentos
ensino superior, laboratorios do Estado ou centro~;
de investiga<;ao, Tal dever-se-a nao s6 imbrica<.2Ic'
das associa<;6es no campo cientifico, mas tambem
controlo de custos de funcionamento das do,:,UC;ldl;UtO".
Considerando a area disciplinar das aSSOCiCl"
<;6es cientificas (Figura 4), predominam as cit§ncias
medicas e da saude (35% das associa<;i5es), seguicla:;
das ciencias naturals, humanidades, ciencias socii.:'is
e ci€mcias da engenharia, Esta distribul<;13o nao
qualquer correspondencia linear com a estrutuicl
<;130 do campo cientifico portugues, como pode
demonstrado atraves dos resultados mais recentes
do Inquerito 210 Potencial Cientffico e Tecnologieo
Nacional (GPEARI, 2011): a area que efectua maior
despesa e congrega um maior volume de recursos
humanos e a das ciencias da engenharia, seguida
da das ciencias exactas.
o que explica a predominancia das ciencias
medicas e da saude no campo das associa<;6es
facto de a sua divisao dlsciplinar interna se reflectir de

Figura 3 t> Distribui.;ao regional (NUTS III) das associa
<;oes cientificas
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forma mais marcada na constituil;ao de
cientificas: enquanto nas ciencias exactas uma unica

tI; Sociol6gico
~N.?
~ pp.

Numero de associattoes

1 as

8" 20

I

21 a 100

Mals de 100

Fonte: Recenseamento

as associac;oes cientificas nacionais (2011)

ASSOCIA(,:OES CIENTiFICAS PORTUGUESAS: MAPEAMENTO E CARACTERIZA~Ao

Figura 4 I>

Distribui~ao das
area cientrfica

associa~5es

recenseadas

p~r

Sem disciplina
S%

Ciendas Agrarias

4%
Cieocias Exactas
8%

Ch?ndas da
Engenharia e
Tecnologl<lS

10%

101

e

Mas na distribuic;ao por categorias de asso
clad os (Figura 5) que se pode apreciar a forte apro
xima<;ao ao campo cientffico: praticamente todas
as associa<;5es contam com investigadores (95%)
ou outros profissionais cientificos e tecnicos (84%)
entre os seus associados e em cerca de metade dos
casos estes grupos constituem mais de 25% do total
de associados. Ede notar que tambem nos orgaos
socia is das associa<;5es os investigadores tem uma
presen<;a importante, fazendo parte dos orgaos de
96% das associac;5es inquiridas. Numa propor<;ao
relevante de associac;oes (42%) os investigadores
constituem a maloria ou a totalidade dos membros
dos orgaos socials.

10%

Figura 5 I>
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associa<;ao praticamente representa toda uma area
disciplinar tO (por exemplo, a Sociedade Portuguesa
de Matematica, a Sociedade Portuguesa de Fisica ou
a Sociedade Portuguesa de Astronomia), nas ciencias
da saude existem mais de uma centena de associa
<;oes divididas por especialidades e subespecialidades
medicas tl , muitas originadas a partir da Sociedade
de Ciencias Medicas de Lisboa. Tal poden:i estar
associado ao trajecto de especializa<;ao da medicina
(Weisz, 2003), mas uma dispersao de associa<;oes
semelhante sucede noutras disciplinas, como a
biologia, a psicologia ou a filosofia. Para Schimank
(1988), a cria<;ao de uma associar;ao e indicador da
institucionaliza<;ao social da disciplinai muitas asso
cia<;oes come<;am como nucleos dentro de associa<;5es
mais antigas, que depois se autonomizam, quando
o nucleo atinge .massa critica suficiente. Assim, 0
crescimento das associa<;oes sucedera eventualmente
em resposta crescente especializa<;ao disciplinar da
ciencia (Cara<;a, 2001; Barke, 2003; Schofer, 2003),
mas ja as razoes para a concentra<;ao em algumas
areas e para a dispersao noutras terao de ser aferidas
noutras fases do projecto.

a

Composh;ao interna das associar;oes
cientfficas

o

inquerito aplicado as associa<;oes cientificas
permite anaiisar em maior pormenor as caracte
rfsticas das associa<;oes cientfficas portuguesas,
nomeadamente a sua composir;ao interna.
Uma primeira constatac;ao posslvel e a redu
zida dimensao media das associac;oes cientificas
portuguesas, inferior, por exemplo, as assocla<;oes
proflssionais (Freire, 2004: 14). Perto de 20% das
associa~5es inquiridas tem menos de uma centena
de membros, 22% tem entre 100 e 250 membros
e 40% entre 250 emil membros. Apenas 18% das
associar;oes reunem mais de mil sodos.

Distribui~ao das associa~6es por peso dos tipos
de associados (%)

Outros pronssio:1ais tecnfco-cientificos
Frofessores do ensino basico e
Si€wndario

ftll~Zl:';i1~~r
~r:':::,:i:'·::"i:cP

v',,, ""

illlaalllli

''<'

Estudantes. ce o:;~ros gr~us de
ens:no
Cidadaos/pub!ko em geral

N

=85; Fonte: lnquerito as assocla<;5es cient;flcas portuguesas (2011)

a

Estas associac;5es estao tambem ligadas
funr;ao de reprodur;ao do campo c[entifico, uma vez
que muitas congregam tambem futuros profissio
nais cientificos (os estudantes universitarios estao
presentes em 57% das associac;oes) e responsaveis
pela formar;ao pre-graduada (professores do ensino
secundario em 45% das associa<;oes).
Ja a ligac;ao sociedade e mais tenue: mais de
:l1etade destas associar;5es (59%) [laO admite como
associados cidadaos ou pL,blico em geraL
De facto, a analise dos estatutos das associar;oes
revelou que, entre as que referem os socios nos
estatutos (221 casos, 84% dos estatutos anaiisados),
adrnissao de
a maioria (83%) impoe limitac;5es
56ci05 efectivos, a categoria pel a qUell sao geralmente
designados os socios de pleno direito (com direito a
participar nos processos de decisao e a pertencer aos
orgaos socia is). Para alem de criterios etarios ou de
nacionalidade, entre os requisitos mais fl-equentes
podemos encontrar:
- a actividade au experiencia profissional numa
determinada area (em 53% das associa<;oes)
- Ex.: "Podem ser membros singulares os
cientistas, tccnicos, estudantes e outras
pessoas cuja actividade se insira no ambito
de Epidemlologia" (Estatutos da Associac;ao
Portuguesa de Epidemiologia);

a

a
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(8%). Algumas associac;5es exlgem no processo
de candidatura a apresentac;ao de CV, certificados
de habilitac;oes ou mesmo a presta~ao de provas.

grau academico numa disciplina (24%)
Ex.: "Podem ser admitidos como associados
efectivos da APEZ os licendados em cursos
de Engenharia Zootecnlca ou licenciaturas
similares acreditados ejou reconhecidos
pela Ordem dos Engenheiros" (Estatutos
da Associa~ao Portuguesa de Engenharia
Zootecn Ica);
uma habilita~ao profissional reconhecida
(10%) - Ex.: "Podem ser SocioS Titulares
todos os medicos inscritos no coleglO da
especialidade de ortopedla da Ordem dos
Medicos que reunam as condi~oes e este
jam em plena posse dos seus direltos civis
e profissionais" (Estatutos da Sociedade
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia);
- actividades de investlgac;ao cientifica (2%),
inclulndo mesmo em alguns casos a exigen
cia de publicac;ao - Ex.: "Sao associados efectl
vos os autores de pelo menos dois artigos
cientificos de Farmacologia, Farmacolo
gia Clinica, Toxicologia, ou ch§ncias aftns,
publicados em revistas cientificas arbitradas
e indexadas no Science Citation Index, e
que tenham apresentado pelo menos uma
comunlca~ao cientifjca oral nas reunioes da
SPF" (Estatutos da Sociedade Portuguesa
de Farmacologia).
- 0

Recursos financeiros das associac;oes
cientfficas
A reduzlda dimensao das associa~5es cientfficas
pode tambem ser aferida pelo seu volume anual
de despesa. De acordo com os dados recolhidos
atraves do inquerito por questionario, perto de um
terc;o das associa<;:oes inquirldas afirma ter tido um
volume de despesas inferior a 5 mil euros durante
2009 e um quarto entre 5 e 20 mil euros. Apenas
cerca de 20% das associa~oes declara um volume
de despe,sas superior a 100 mil euros.
Como serla de esperar, as duas medidas de
dimensao das associa~oes estao associadas: 52%
das associa~oes com uma despesa anual Inferior
a 5 mil euros tem menos de 200 socios, 65% das
associac;oes com uma despesa superior a 100 mil
euros tem mais de 500 socios.
Mas e atraves das fontes de financlamento das
associac;oes clentfftcas que se pode avaliar a sua base
de apoio social (Figura 6). E importante notar que
as associa~5es cientificas dependem sobretudo de
rendimentos proprios para assegurar as suas activi
dades: entre as receitas das associa~oes destacam-se
as quotizac;5es e joias de assoclados, num primelro
plano (22% das associac;oes afirma de pender em
mals de 70% deste tipo de rendlmentos), a venda
de bens e servic;os de carckter clentifico, em segundo
plano, e a remunerac;ao por participa~ao em projectos
e eventos, num terceiro plano. Mais de metade das
associac;5es cientfficas nao recebe qualquer apoio

Ainda e importante notar a eXistencia de algu
mas associa~oes que apontam mais que um crlterio
de restri~ao para 0 estatuto de socio efectivo (20%),
sendo que entre estas e mais frequente a combinac;ao
de criterios relacionados de actividadejexperlencla
proftssional com crlterios de habilita<;oes academicas

Figura 6 ~ Distribui<;ao das Fontes de financiamento das associa<;5es (%)
Quotiza,oes/i6ias de a,soclados
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financeiro publico, 0 que contrasta com organiza<;5es
do terceiro sector noutras areas de actividade, como
a solidariedade social (vide, por exemplo, Delicado
et aI., 2002) ou 0 ambiente (Nave e Fonseca, 2000),
onde 0 financiamento estatal e predominante. Os
donativos privados tambem sao minoritarios.

Actividades das associa(;oes cientfficas
Por fim, um outro eiemento essencial para
compreender 0 papel das associa<;6es cientificas diz
respeito as actividades desenvolvldas. Os poucos
estudos existentes sobre associa<;oes cientificas con
temporaneas destacam 0 caracter plurifuncional das
associa<;5es cientificas, cujas actlvldades enquadram
nao so as fun<;5es de desenvolvimento da disciplina
(comunica<;ao e reprodUl;ao do conhecimento cient[
fico) mas tambem fun<;oes de natureza profissional
(representa<;ao de interesses da disciplina e seus
profissionais, apoio na procura de emprego) e de
liga<;ao com a sociedade (aconselhamento de politicas
publicas e divulga<;80 clentifica). No que respeita
as associa<;oes clentfficas na Alemanha, Schimank
(1988) identifica quatro func;5es principals: a fun<;ao
comunicacional (difusao de resultados interna a
disdplina, entre profissionais), a funC;ao profissional
(aconselhamento e apoio a estudantes, cursos de
forma<;ao profissional, representa<;ao dos interesses
junto da comunidade cientifica e da sodedade), a
fun<;ao de transferencia (promover encontro entre
cientistas e utilizadores dos resultados) e a fun<;80
de promoC;80 (promover projectos de investiga
C;ao, contactos com centros de 1&D e institui<;5es
politicas, aconselhamento em materia de polltica
cientffica, representac;ao em decisoes polfticas e
administrativas). Moreau et al. (2004) reconhe
ceram cinco objectiv~s principals das sociedades
clentificas medicas francesas: desenvolvimento
cientifico (investigar, promover, favorecer 0 estudo,
desenvolver, dlfundir, dar a conhecer, coordenar, fazer
progredir, publicac;ao, informa<;ao, apresenta<;ao de
trabalhos), comunica<;80, forma<;ao (ensino), defesa
da disciplina ou profissao (representa<;80 junto das
institui<;oes), divulga<;ao de novidades da disciplina
(sobre avalia<;ao e preven<;ao, qualidade, etica,
educa<;ao do paciente, acredita<;ao). Rilling (1986)
salienta a plurifuncionalidade da Sociedade Alema de
Quimlca, que opera simultaneamente como associa
profissional (agenda de emprego para qufmicos,
estabelecimento de requisitos de competencias
profissionais, demarca<;ao de outras profissoes) e
como organizadora do processo de comunicaC;ao e
reproduc;ao do conhecimento cientifico (proporcio
nando cursos de formac;ao, editando publicac;oes
cientificas, mantendo um centro de documentac;ao,
desenvolvendo actividades de cultura cientffica).
Os dados recolhidos pelo inquerito a associac;oes
cientfficas portuguesas (Figura 7) vem confirmar que

as associa<;oes cientificas tenderao a constituir-se
essencialmente como plataformas de comunica<;ao
e partilha de informa<;ao tecnico-cientifica, a operar
em dois registos: por um lado, 0 da comunicac;ao
entre pares, tendo em vista 0 desenvolvimento
dos respectivos dominios cientificos e 0 refor<;o da
qualifica<;ao dos profissionais que, nos mais diversos
quadros institucionais, trabalham nas areas discipli
nares cobertas por estas assocla<;5es (organlzac;ao
de congressos, edi<;ao de publica<;5es cientificas,
cursos de forma<;ao, disponibilizac;ao de informa<;ao
cientifico-tecnica); por outro lado, 0 da comunica<;ao
alargada, dirigida a publicos nao especializados,
tendo como objectiv~ a promo<;ao da educa<;ao e
da cultura cientifica das populac;5es, bem como,
eventualmente, a cria<;ao de melhores condl<;oes
para uma mais forte visibilidade publica da ciencia
em Portugal e uma mais recorrente utilizac;ao dos
conhecimentos de base cientifica no apoio aos pro
cessos de decisao individual ou colectiva (aspecto
mais raramente inclufdo nos estatutos iniciais de
rnuitas associac;oes, nomeadamente de cariz discipJi
nar, mas que parece na actualidade alvo de
crescente). As associa<;5es cientificas tem sido um
dos tipos de participantes nas actividades promovidas
pela Agenda Ciencia Viva, como os concursos de
projectos escolares (Costa et aI., 2005) ou a Ciencia
no Verao (Concelc;;ao, 2008; 2010).
Tal nao invalida que outro tipo de actividades,
pese embora mais raramente referidas como regu
lares, conste igualmente entre 0 leque de func;;oes
desempenhadas por varias das associa<;5es cientificas
inqulridas. Entre estas Contam-se 0 envolvlmento
directo em algumas actividades de investigaC;ao
cientifica (62%) au a promo<;ao das mesmas, atraves
da concessao de financiamentos, pn3mios ou bolsas
(44%), alnda que tals func;5es nao representem,
t-egra geral, a principal linha de actividade destas
entidades, tendendo a estar a cargo de institui<;oes
especializadas - laboratorios e outras unidades de
investigac;ao, cujas actividades conheceram,
forte expansao em Portugal nas ultimas decadas
(GPEARI, 2007; 2011).
A representa<;ao de interesses dos profissionais
/igados directamente a investigaC;ao cientifica tem
sido, nos ultimos anos, uma actividade
nhada por IIgeiramente mais de metade das associa
c;:5es que responderam ao inquerito (54%). Podendo
'laO constituir uma actividade primordial, esta parece
ser, ainda assim, uma missao nao negligenciavel
quando se trata de analisar 0 papel das
cientlficas na ciencia e na sociedade portuguesas. Ja
a
de interesses de outros profissionais
U~cnico-cientfficos tende a ser relativamente menoS
frequente por parte destas associac;i5es (44%), facto
que podera estar associ ado a propria defini~ao de
associac;ao cientifica que presidiu este estudo e que
acabou por ditar a exclusao de um vasto leque de
~ Sociol6gico
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Figura 7

I> Actlvldades desenvolvidas pel as associa<;oes cientif!cas
Organiz3 y30 de congressos/seminarios cientificos.
Ac~lJe5

de divuJga~50 cientifica para

Edi~ao

Cursos de

publico em geral

0

de pubaca;5es cientifkas (revistas., livros}

formacao/actualiza~ao

de natureza

tecnico~cientifica

Disponibillzacao de informacao tecnico-dentific3! biblioteca au centro de

docurnentao;ao
Ac<;5es de

dfvulga~ao

dentffica para estudantes do ensino baslco e

secundario
Comunicados/conferencias de lmprensa e Dutras formas de colaborao;50

com os media sobre qv.estoes tecnico-dentfficas
Representao;ao de interesses profissionais de invcstig.ctdores
Actividades de investiga<;iIo cientifica (execuo;ao au
projectos de jnve5tiga~ao)

colabora~ao

em

Promo<;a.o da investigat;ao dentifica atraves de premlo,!), balsas,
financiamento de projectos
Representa~ao

de interesses de outros profissionals tecnico·c:entfficos

Pareceres/aconselhame-nto cientifico de politicas publicas e decis.oes
pol:ticas e administratfvas
Reprcsentantes em orgiios consultlvo$ de poHticas p(l!;lica, de tear

dentifico
Credencia.;ao da actividade de investigadores cientificos

OU

profissionais

tecnlco·cientificos

Prestat;ao de

se(vi~os

ou consultoria tecnico-cientiflca

Transferencia de conhecirnento/tecnologla para ernpresas

In Regularmente

N; lOS; Fonte: Inquerito

as associa~oes

a

~;;p.

Ocasionalmente

cientiAcas portuguesas (2011)

associac;oes que se dedicam mais especificamente
a este tipo de func;oes.
Considerando-se que as associac;i5es cientificas
tendem a estabelecer-se num espac;o de charneira
entre 0 campo cientifico, em sentido mais restrito:
e outras esferas da vida social, seria certamente
averiguar em que medida a relac;ao com as instancias
politicas (nomeadamente as encarregadas da defini""
de politicas publicas no campo das actividades
cientfficas ou outras) constaria entre 0 leque
actividades destas associac;oes. Os dodos recolhidos
atraves do inquerito permitem confirmar que, 5e
certo que multas associac;oes desempenham esse
tipo de fun~ao, certo e tambem que a maioria nao (I
fara de modo regular. Parece relativamente frequente,
por parte das assocla~5es clentificas, a produc;ao de
pareceres ou de documentos de aconselhamen\:o
cientifico tendo em vista 0 apoio decisao poi[Uc<i
e a tomada de decisoes administrativas (73%). Ja
a assun<;ao de funC;5es de representa<;ao em orgaos
consultlvos de politicas de teor cientifico tendercl
a ser mals escassa, embora obvlamente longe de
irrelevante (47%). Efectivamente, um estudo de
1996 (Marques, 1996) dava conta de que este tipo
~sociologjco
~ N.'

~

de associac;5es apenas estava representado em 6
conselhos ou comiss6es, com destaque para 0 Con
selho Superior de Ciencia e Tecnologia, 0 Conselho
Nacional de Educa~ao e a Cornissao para a Igualdade
e para os Direltos das Mulheres.
Face a estes dados poder-se-a agora questionar
em que medlda tal situa<;ao se deve ao facto de
tais actividades serem, pela sua propria natureza,
mais irregulares, ao facto de elas poderem nao ser
perspectivadas pelas associac;5es como centrais no
quadro da sua missao ~uI ainda, a uma eventual
dificuldade em aceder a estes espa~os, quer esta
possa advir de uma eventual fraca abertura por
parte das instancias de decisao politica a este tipo
de participa~ao (cf. Gon~alvesf 1996; 2001; Gon
c;alves e Delicado, 2009) OU do preenchimento de
tais func;oes por parte de outr~ tipo de entidades
a operar no campo cientifico (ex.: laboratorios de
investigaC;ao, institui<;oes de ensino superior, etc.).
Este
um aspecto em relaC;ao ao qual se podera
vir a obter mais informa<;ao nas proximas fases do
presente estudo.
Finalmente,
de referlr que a prestac;ao de
servic;os de consultoria tecnico-cientifica ou outros

e

e

por parte das associa<;oes cientfficas tende a assumir
-se tambem como uma actividade relativamente
ocasional (55%). Bastante escassos sao, por seu
turno, as casas de associa<;oes que operam algum
tipo de transferencia de conhecimento especifica
mente dirigida a empresas (23%), situa<;ao que se
podera considerar; em larga medida, consonante com
o panorama durante largos anos registado no que
toca as rela<;oes entre boa parte do tecido produtivo
nacional e a generalidade das institult;5es cientifi
cas (GPEARI, 2011). A credencia<;ao da actividade
profissional de investigadores ou outros tecnicos e
tambem uma fun<;ao raramente desempenhada por
estas associa<;5es (23%), visto que e uma missao
praticamente circunscrita as Ordens profissionais.

or<;amentos. Tal leva a crer que a sua actividade
esta sobretudo dependente de um crescimento do
interesse pelo associativismo cientifico por parte
comunidade cientffica em particular, mas tambem
da sociedade em geral.
Este trabalho fica limitado pela pouca aten<;ao
que tem sido dada pela sociologia da ciencia ao asso
ciativismo cientifico contemporaneo. A escassez de
trabalhos e as caracterfsticas dos existentes tornam
diffcil realizar um trabalho de natureza comparativa,
que poderia trazer uma melhor compreensao deste
fenomeno, principalmente pelo enquadramento
com os contextos nacionais em que concentram os
principalS centros de produ<;ao cientffica.
Outra dimensao que aqui fica por explorar
a constru<;ao de uma tipologia de associa<;oes
cientfficas, merecedora de um artigo proprio que
conjugue as resultados obtidos atraves do inque
rito por questionario com os dados resultantes das
fases seguintes de investiga<;ao, de natureza essencial
mente qualitativa (estudos de caso de associat;oes).

e

Conclusoes
Os dados recolhidos permitem afirmar que as
associa<;5es cientificas em Portugal sao um campo
em forte expansao. Este tipo de organiza<;6es tem
crescido a um rltmo acelerado nas ultimas decadas,
acompanhando 0 desenvolvimento do sistema cientl
fico, espalhando-se pelo territorio e disseminando-se
em todas as areas disciplinares.
As assocla~oes analisadas tem, como seria de
esperar, uma forte implanta<;ao no meio cientifico.
Tem sede em institui<;6es de investiga<;ao au ensino
superior, agregam como assoclados e membros
dos corpos sOCials uma propor<;ao avolumada de
cientistas, desenvolvem um conjunto alargado de
actividades dirigidas aos actores da comunidade
cientlfica. Ha que destacar a elevada apetencia
das associa<;6es para a organiza<;ao de encontros
cientlficos e para a publica<;ao de revistas cientffi
cas, 0 que leva a crer que este tipo de actividades
continua a ter alguma importancia no sistema
cientffico portugues, apesar do contexto de intensa
internacionaliza<;ao da ciencia.
No entanto, e tambem de destacar a salida
radica<;ao destas organiza<;oes na sociedade. Muitas
admitem como socios nao so outros profissionais
cientffico-tecnicos, como estudantes e/ou 'ainda
outros cidadaos. Quase todas Dromovem a comuni
ca<;ao com publicos alargados atraves de actividades
de divulga<;ao cientlfica, tanto para a popula~ao em
idade escolar como para 0 publico em geral. Ha
tambem um numero significativo de associa<;oes que
mantem alguma forma de contacto com os meios
de comunicat;ao social. E pais de admitir que as
associa<;oes desempenhem um papel refevante no
estabelecimento de pontes entre 0 meio cientifico
e outras esferas socia is.

Notas
I

, \fer tambem a bibliog rafia tematica sobre assoeiativismo
voluntario eompilada par D. Mela: http://www.forumloeal.
org/base-de-dados/ bibliogra fiat.
3

As Fontes que constituem a base de sondagem sao: a lista
de Sociedades Clentificas que beneficia ram do Fundo de
Apolo a Comunidade Cientifjca cia FCT entre 2002 e 2006
(http://alfa.fct.mctes.pt/estatisticas/facc/); 0 Roteiro de
Cieneia e Tecnologia (http://nautilus.fis.uc.pt/roteira/
associacoes.htm); a base de associa<;oes profissionals do
projeeto de investigac;ao do CIES-ISCTE "Profissoes em
Portugal" (http://bdapp.cies.isete.pt/; sectores Educac;ao
e ciencia, Engenharia e tecnolaglas, Saude); a lista de
asso<:ia~15es que participaram em ac~oes promovidas pela
{"gencia Ciencia Viva; porta is e listagens online (Geoport,
NaturlinK, Psicologia.com, Universia, Saciedade de Ci<2n
clas Medicas de Usboa); website de publica.;5es online do
~!,inisterio da Justic;a (aetos societarios de associa~oes);
pesquisas no motor de busca Google por "associac;ao
cientifica" e "sociedade cientifica" em "site:pt"; noticias
ce imprensa; recomendac;ilo ou conhecimento pessoal.

, Nao e pon§m de excluir que algumas destas associa<;6es
estejam inactivas.
S

Este valor e semelhante aos encontrados na literatura da
area, que oscilam entre 30% e 40% de taxa de res posta
(je inqueritos a instituic;oes, tendencialmente inferior de
inqueritos a indlviduos (TomasKovic-Devey et aI., 1994).
Saruch e Holtom (2008) naa encontraram diferen~as
substanciais entre a taxa de resposta a Inqueritos por
email e por correia tradiclona\.

as

e

Dutro aspecto a salientar a relativa indepen
den cia destas associa<;5es face a donativos publi
cos ou privados, ja que a malaria das associa<;oes
depende sobretudo das quotas dos associados e da
presta<;ao de bens e servi<;os para assegurar os seus

Projeeto SOCSCI Socledades Cientfficas na Ciencia
contemporanea, financiado pela Funda.;i'io para a Cien
cia e a Tecnologla (PTDC/CS-ECS/101592/2008), em
curso no ICS-UL, em coopera<;iio com 0 CIES-!UL e 0
SOCIUS-ISEG.

G

Ainda que apenas se tenha conseguido reunir esta infor
ma~ao para 81 % das associa~6es cientificas recenseadas
(356 casos).
~
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Deste pequeno grupo fazem parte a Sociedade de Cien
das Medicas de Lisboa (1822), a Sociedade de Geografia
de Lisboa (1875), a Sociedade Portuguese de Ciencias
Agnlrias (1902), a Sociedade Portuguesa de Ciencias
Veterinarias (1903) e a Sociedade Portuguesa de Cienclas
Naturals (1907).

, Com a criar;:ao da Sociedade Portuguesas de Qulmlca e
Fisica (1911), a Sociedade Portuguese de Antropologla
e Etnologia (1918), a Sociedade Portuguesa de Blologla
(1922), a Sociedade Portuguesa de Matemiitica (1940),
a Sociedade Geologica de Portugal (1940) e algumas
Sociedades Medicas.
• Segundo os dados do IPCTN 2008, a reglao de Lisboa
e responsavel por 56% da despesa em I&D, 45% dos
recursos humanos em I&D e 48% dos investlgadores
(GPEARI, 2011).
10
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Se bem que a dlvisao em nucleos ou grupos Internos possa
nestes casos responder a necessidade de especlallza<;ilo
subdisciplinar.
Moreau et al. (2004) recensearam em Fran<;a 225 asso
ciar;:5es medicas.
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