Comunicação de Ciência em Portugal: questões, propostas de solução e linhas de ação
1º Encontro de Trabalho da SciCom.Pt
Lisboa, 26 Setembro 2016
FCSH, Sala 1.09, edifico B1, das 14h00 horas às 18h30 horas

Conforme anunciámos em Julho, e na sequência da carta enviada pela SciCom à Secretaria de
Estado para a Ciência e Tecnologia, terá lugar no próximo dia 26 de Setembro o primeiro de
uma série de encontros promovidos pela SciCom para recolher os contributos da comunidade
de comunicadores de ciência sobre os seguintes tópicos:
1. Definição de estratégias e estímulos institucionais para a Comunicação de Ciência
2. Financiamento a atividades e projetos em Comunicação de Ciência
3. Apoio à formação de comunicadores de Ciência

O encontro terá lugar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas das 14h00 às 18h30
Este encontro é aberto a todos os comunicadores de ciência interessados em contribuir (não é
necessário que sejam membros da SciCom), e é o primeiro de quatro encontros que iremos
organizar em todo o País.
A metodologia que seguiremos apelará à contribuição ativa de todos os participantes: após
uma breve introdução (15 minutos) para enquadramento dos tópicos a tratar, decorrerão três
sessões de trabalho em pequenos grupos; cada sessão de trabalho incidirá sobre um dos três
temas e será seguida de debate geral.
O debate não é, no entanto, circunscrito às sessões de trabalho e apelamos a que desde já
apresentem questões, ideias e propostas concretas sobre os temas em debate, através de
publicações no Facebook da SciCom.
As conclusões sobre cada tema serão o ponto de partida para o debate do encontro seguinte (o
próximo terá lugar no Porto, em data a anunciar em breve).
Os quatro encontros e as contribuições online resultarão na elaboração de um documento
contendo questões e propostas concretas sobre a Comunicação de Ciência em Portugal, o
qual será a base essencial de orientação das atividades e iniciativas da SciCom no futuro
próximo.
O documento estará acessível publicamente e será transmitido ao MCTES e a todos as
entidades e parceiros sociais envolvidos em Comunicação de Ciência.

