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A Comunicação da Ciência e as estratégias Online: o Caso do Centro de 

Estudos de Comunicação e Sociedade 

 

Resumo 

A ciência é uma atividade que propicia o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e 

económico. Pela importância que assume na vida humana, é fundamental que esta se aproxime 

dos cidadãos, mediante a divulgação externa do seu trabalho, das suas descobertas e do seu 

pensamento. É importante, então, avaliar a forma como o mundo científico comunica, 

nomeadamente a capacidade de adequação da comunicação da ciência às novas ferramentas e 

às respetivas formas de interação com os públicos. Referimo-nos à comunicação digital que traz 

potencialidades acrescidas, face ao modo de funcionar da comunicação tradicional, mas que 

comporta igualmente riscos e desafios para as instituições de ciência. Neste contexto, 

procuraremos demonstrar que o investimento que é feito na comunicação online, inserida uma 

estratégia de comunicação sólida e coerente, pode trazer benefícios acrescidos à divulgação 

científica. 

O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade tem como atividade a investigação científica 

no campo das Ciências da Comunicação. Divulgar os resultados da sua investigação tem sido 

uma preocupação primária para o Centro, o que inevitavelmente se cruza com a inquietação à 

volta do desinvestimento na ciência a que assistimos atualmente, tornando a avaliação das 

políticas de comunicação levadas a cabo no Centro uma necessidade premente, para 

demonstrar a importância da sua atividade e do financiamento necessário à sua prossecução. 

Neste contexto, esta investigação tem como finalidade descortinar a importância da 

comunicação online no âmbito da comunicação da ciência e da investigação científica. A 

comunicação online é, hoje, o centro nevrálgico da comunicação de qualquer organização, pela 

abrangência de públicos que atinge. Não deixa, no entanto, de ser um desafio acrescido, 

comunicar a ciência nos dias de hoje, pela especificidade da linguagem científica e pela 

dispersão dos meios, acompanhada da abundância de mensagens presentes no ambiente 

digital. 

Para este efeito, faremos uma auditoria de comunicação focando-nos nas ferramentas de 

comunicação online do CECS. Esta auditoria será feita com base numa triangulação 

metodológica que inclui: i) a aplicação de um inquérito por questionário aos investigadores do 

CECS, procurando descobrir a importância que atribuem à divulgação científica e tentar perceber 
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qual a avaliação que fazem das ferramentas online utilizadas; ii) a análise de conteúdo que será 

feita às plataformas de divulgação online: o site; os posts do Facebook; as mensagens enviadas 

via e-mail; e a Newsletter; a realização de uma entrevista ao diretor do CECS, através da qual 

procuraremos descobrir a importância atribuída à divulgação científica do centro de investigação 

em estudo. 

Em função dos resultados desta avaliação, faremos propostas de melhoria da eficácia 

comunicacional. 

 

Palavras-chave 

Comunicação da ciência; ferramentas de comunicação online; comunicação organizacional; 

comunicação estratégica; CECS 
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The communication of Science and the online communication 

strategies: the case study of Communication and Society Research 

Centre 

 

Abstract 

Science is an activity that promotes the technological, social, cultural and economic 

development. Because of its prominence in human life, it is essential that it becomes closer to 

citizens through its dissemination outside of the space in which it is produced. It is important, 

then, to assess the way the scientific world communicates, including the ability of adequacy to 

the new tools of communication of science and their respective forms of interaction with the 

publics. We refer to digital communication that brings increased capabilities, in relation to the 

manner of functioning of traditional communication. In fact, we will try to demonstrate that the 

investment made in online communication, embedded in a strong and coherent communication 

strategy can bring increased benefits for scientific dissemination. 

The Communication and Society Research Centre conducts scientific research on 

Communication Sciences. Disseminating the results of their research has been a primary 

concern for the center, which inevitably intersects with the unrest around the disinvestment in 

science that we are presently witnessing, making the evaluation of communication policies 

undertaken at the Centre a pressing necessity, to demonstrate the importance of their activities 

and funding necessary for their continuation. 

Thus, this research aims to uncover the importance of online communication within science and 

scientific research communication. The online communication is today the center of 

communication in any type of organization, for the coverage of public it can reach. However, it 

doesn’t remain to be an increased challenge, communicating science these days, due to the 

specificity of the scientific language and the dispersion of ways to communicate, together with 

the abundance of messages present in the digital medium.  

For this purpose, we will audit communication, focusing us on the Communication and Society 

Research Centre online communication tools. This audit will be based on a methodological 

triangulation which includes: i) the application of a questionnaire to the CECS researchers, trying 

to discover the importance they attach to scientific dissemination and try to understand their 

assessment of online tools used; ii) analysis of content that will be made to the online 

dissemination platforms: website; Facebook posts; messages sent via e-mail; and Newsletter; 
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conducting an interview with the director of CECS, which will seek to explain the importance of 

dissemination of scientific at the research center in study. 

Depending on the results of this evaluation, we will present proposals to improve communication 

effectiveness. 

 

Keywords 

Communication of science; online communication tools; organizational communication; strategic 

communication; CECS 
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Introdução 

“Uma sociedade educada apenas pode existir quando o conhecimento não é 
meramente armazenado mas é totalmente partilhado”  
Jacob Bronowski, in Knowledge and education, 1957 (citado em Santos, Auretta & 
Leme, 1992, p. 19).  

A Ciência assume, atualmente, um lugar de destaque no espaço público, graças ao processo de 

democratização a que foi sujeita, quer pela massificação do ensino superior, quer pela 

profissionalização da carreira de investigador (entre outros). Disso resultou uma atenção pública 

maior à atividade científica e a um maior envolvimento dos cidadãos, chamados a envolver-se e 

a tomar partido das decisões que são importantes na vida em sociedade. Na verdade, o 

progresso científico e social não parece fazer sentido sem que os cidadãos, que tão diretamente 

por ele são afetados, tenham conhecimento dos avanços que se vão fazendo, e das descobertas 

científicas. Sendo a comunicação uma atividade tão intrínseca ao Homem, o seu auxílio à 

Ciência e à sua divulgação torna-se numa necessidade premente. Desde sempre o 

conhecimento científico acompanhou a evolução da espécie humana (e o que seria da espécie 

humana sem a evolução científica?), de uma forma mais ou menos sofisticada. Com o tempo, e 

com os constantes progressos resultantes da sua atividade, a Ciência provou ser uma aliada do 

Homem, permitindo-lhe alcançar sonhos que de outra forma não se realizariam.   

Em tempos que se mostram conturbados no que respeita à Ciência e ao seu financiamento, 

importa perceber até que ponto a divulgação da ciência pode, de facto, ao revelar o seu real 

valor, aproximar os cientistas e a comunidade, com o propósito de promover a notoriedade do 

seu trabalho e atrair o financiamento necessário à prossecução da sua atividade. A ciência 

nasceu com o propósito de servir os cidadãos; mas existe ainda uma imensa  

“ambivalência quanto à compreensão e apreciação da ciência que, apesar de  algum 
interesse constatado, são muitas vezes delegadas [a compreensão e apreciação] 
como pertença exclusiva de uma comunidade – a científica – originando assim uma 
distância entre ela e o público em geral” (Santos et al., 1992, p.18). 

Desde cedo, a Ciência esteve ao serviço do Homem, embora só muito recentemente lhe tenha 

sido reconhecido o peso que tem no progresso social, político, económico e tecnológico. 

Assumindo-se, então, que esta é uma atividade da qual o ser humano não pode prescindir, sob 

pena de embrutecer e paralisar o seu desenvolvimento, tentaremos perceber qual a importância 

de dar a conhecer à sociedade os resultados da sua atividade e da definição de uma estratégia 

comunicativa, aliada às potencialidades da comunicação online, como os melhores caminhos 

para chegar à comunidade não científica. 
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Neste contexto, esta investigação tem como principal objetivo perceber o papel e a importância 

que a comunicação online representa na estratégia de divulgação científica. Para tal, decidimos 

levar a cabo um estudo de caso ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), da 

Universidade do Minho, com o propósito de desenvolver uma auditoria estratégica aos modos 

como promove a divulgação científica do seu trabalho, nomeadamente no que diz respeito ao 

uso das ferramentas online. Com base nos dados recolhidos, estabelecemos um perfil 

comunicativo para o CECS e, mediante a análise das práticas desenvolvidas, apresentar 

sugestões para melhorara a eficácia comunicacional do CECS. 

No sentido de cumprir estes objetivos, começaremos este trabalho com a apresentação do 

enquadramento teórico que serviu de base ao estudo de caso. Assim, no capítulo 1, centrar-nos-

emos nos temas da comunicação e da comunicação organizacional. A comunicação é uma 

atividade básica do ser humano e, sem esta, as relações grupais, fundamentais para a 

sobrevivência, seriam quase impossíveis. A organização é uma das formas mais estruturadas de 

realizar a vertente de atividade grupal, pela agregação dos indivíduos em torno de objetivos 

comuns que a comunicação ajuda a alcançar. Contudo, ao longo dos tempos, a importância 

dada à comunicação no seio das organizações foi sofrendo alterações, à medida que se 

alteravam os entendimentos sobre a sua relação com as rotinas de produção e a gestão das 

pessoas que compõem a organização. Então, qual o valor da comunicação numa organização e 

de que forma pode a comunicação servir os propósitos organizacionais e facilitar os fluxos de 

informação e interação dentro da organização e fora dela? Estas serão algumas das questões 

que tentaremos responder ao longo do trabalho. 

No capítulo 2, a atenção está centrada no tema da divulgação da ciência. A atividade científica, 

tão importante para o desenvolvimento e progresso humanos é, ainda, uma atividade 

circunscrita ao universo dos cientistas e da comunidade académica. Ora, se são todos os 

cidadãos que, em última instância, financiam a ciência, porque é que ela está, ainda, 

circunscrita ao universo dos cientistas e da comunidade académica? Neste capítulo, tentaremos 

demonstrar a importância de disseminar o conhecimento científico para todos os públicos que 

por ela são influenciados e de que forma podem os cientistas e os centros de 

investigação/laboratórios comunicar com comunidade académica e com a sociedade em geral. 

O capítulo 3 dedica-se às Relações Públicas (RP) e à comunicação online. O tema desta 

dissertação, que agrega a comunicação da ciência e a importância da sua vertente online serve 

de ponto de partida para a defesa da profissionalização das atividades de comunicação 
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organizacional, nomeadamente na vertente de Relações Públicas. Para sustentarmos esta ideia, 

consideramos que é importante evocar o potencial comunicativo dos programas de RP. Da 

mesma forma, procuraremos demonstrar as potencialidades da comunicação online, sobretudo 

no que diz respeito à divulgação da ciência. Aliando as vantagens de uma estratégia 

comunicacional delineada pela atividade dos profissionais de Relações Públicas, e da 

comunicação através dos meios digitais, a ciência pode tornar-se mais acessível a todos, que é o 

princípio base da divulgação científica, demonstrado no capítulo anterior. 

No capítulo 4 faremos a apresentação do estudo de caso sobre o Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade, e a exposição das suas atividades de divulgação científica. A 

importância da comunicação e da divulgação científica no CECS serão o centro de uma 

entrevista feita ao diretor do CECS. E, no capítulo 5 apresentamos as metodologias escolhidas 

para a concretização desta investigação e enquadrá-las-emos nos objetivos propostos e na 

questão que iniciou este processo.  

No capítulo 6 faremos a apresentação e discussão dos resultados obtidos. A comunicação online 

desenvolvida pelo CECS será auditada e avaliada, mediante a análise dos outputs das 

publicações no Facebook, no e-mail, na Newsletter e no site. A estas quatro ferramentas será 

feita uma análise de conteúdo para reconhecimento dos seus conteúdos e modos de 

funcionamento. E aplicaremos um questionário ao público interno do CECS, com o propósito de 

perceber o seu entendimento sobre as atividades de divulgação científica, sobretudo no domínio 

online, levadas a cabo pela gestão do Centro.  

Finalmente, no capítulo 7 serão apresentadas as conclusões do estudo e produziremos algumas 

reflexões sobre os dados encontrados, na perspetiva do Centro e da sua contribuição para as 

Teorias da Comunicação Organizacional em geral. 

A Ciência não é do cientista mas de todos, portanto, não deve estar confinada à comunidade 

científica, aprisionada, sem lhe ser dada a oportunidade de contacto com a comunidade – o que 

enriquece a sociedade e a Ciência também.  
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1. As Organizações e a Comunicação 

“Quando o homem junta esforços com outros homens surge a organização” (Jacques 
Marcovich, 1972, citado em Kunsch, 1986, p. 19) 1. 

O mundo em que vivemos é composto por organizações, sejam elas vocacionadas para a 

produção de bens ou para a prestação de serviços. Desde que nascemos, o contacto com estas 

é feito, muitas vezes, sem pensarmos nelas com uma estrutura formal, com objetivos definidos, 

que planeiam, coordenam e dirigem toda a sua atividade. As organizações são tão importantes 

na vida de qualquer cidadão que, o sociólogo Amatai Etzioni (1964) escreveu: 

“Nascemos em organizações, somos educados em organizações e a maioria das 
pessoas consome grande parte da sua vida trabalhando em organizações. 
Despendemos uma boa parte do nosso tempo de lazer jogando e rezando em 
organizações. A maioria morrerá numa organização e, quando chega o momento do 
sepultamento, a maior organização de todas – o Estado – tem de dar permissão 
oficial” (p. 1). 

E Lucas Marín (1997) sentenciou: 

“em última análise, a evolução da sociedade moderna, perante a Sociedade da 
Informação (…) é também uma sociedade de organizações, pois os seres humanos 
aprenderam cada vez mais a coordenar-se para a realização de muitas tarefas árduas 
no nosso mundo complexo e desafiante (p.46). 

 

1.1. A comunicação como um conceito (in)definido 

Como ponto de partida desta reflexão, permitamos que a comunicação se revista da centralidade 

necessária à concretização dos princípios de sociabilidade e vida em grupo, uma vez que, “em 

termos históricos efectivamente a comunicação afigura-se como a única forma de sobrevivência 

social, como o próprio fundamento da existência humana, solidificada através da cooperação e 

da coexistência” (Marques de Melo, 1978, p. 20, citado em Sebastião, 2009, p. 17). Aceitemos 

também, a priori que “a comunicação humana não é uma ciência. Basicamente, é ainda – e 

possivelmente sempre o será – uma arte” (Thayer, 1975, p. 25).  

A comunicação é tão vital à vida que “não existe vida individual ou colectiva sem comunicação” 

(Wolton, 1999, p. 15). Thayer sintetiza essa importância da comunicação na vida do Homem, ao 

dizer que “a essência do ser humano é comunicar e receber comunicação” (1975, p. 37), 

reforçando que “não podemos deixar de comunicar, nem de ser recetores, da mesma forma que 

não podemos deixar de respirar sem deixar de viver (p.34). Littlejohn (1988) corrobora esta ideia 

                                                 
1 Para a redação desta Dissertação, usaremos as normas de referenciação bibliográfica da American Psichology 
Association (APA).  
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ao dizer que “a mais significativa força aglutinante em sociedade é a comunicação interpessoal 

(…) através deste processo, um indivíduo ajusta-se aos outros à sua volta” (p. 55).  

Assumindo-se, desde logo que, não existe um conceito universal e hermético que defina 

claramente o que é a comunicação, já que sabemos intuitivamente sobre a que nos referimos 

quando usamos o termo, é difícil “acudir-nos de uma definição mais formal” (Littlejohn, 1988, p. 

287), pelo que podemos dizer que comunicar é um acto complexo (Gonçalves, 2005; Wolton, 

1999; Littlejohn, 1988). Ubíquo também. Esta complexidade é, em parte justificada, pela 

referência aos aspetos de: (1) interdependência – a comunicação é constituída por um conjunto 

de variáveis, que devem ser analisadas no seu todo, considerando que todas essas vertentes são 

interdependentes (deve considerar-se que a comunicação implica enviar e receber mensagens); 

(2) feedback - funciona como uma forma de adaptação ao grupo e ao meio, bem como na 

resolução de problemas, sem haver uma consciencialização da visão dos outros intervenientes 

no processo de comunicação, não é possível o entrosamento; e (3) hierarquia – cada grupo tem 

implícita uma hierarquia (mesmo que esta não esteja formalizada) e a convivência em grupo 

implica que essa hierarquia seja respeitada, sob pena de exclusão (Littjejohn, 1988, p. 64). Para 

se definir este conceito, “é necessário conhecê-lo, mas também valorizá-lo, construindo-o junto 

dos diferentes interlocutores” (Gonçalves, 2005, p. 508).  

Etimologicamente, a palavra ‘comunicação’ é de origem latina, communicatio, e engloba três 

vertentes que, ao mesmo tempo que a definem, circunscrevem-na: ‘munis’ significa ‘estar 

encarregado de’; ao qual se acrescenta o prefixo ‘co’, que indicia o sentido de reunião; e o 

prefixo ‘tio’ que acarreta o sentido de atividade, pelo que a comunicação é uma “actividade 

realizada em conjunto” (Freixo, 2011, p. 151). Esta atividade tem como objetivos: (i) a partilha 

de informação, sendo esta feita (obrigatoriamente) em grupo (de duas ou mais pessoas); (ii) 

quebra do isolamento, através da realização de uma (iii) prática (em) comum, o que deixa 

antever o carácter social da comunicação. Pelo que podemos dizer que na sua essência, este 

conceito se refere ao “processo de compartilhar um mesmo objecto de consciência; ele exprime, 

em síntese, a relação entre consciências” (Freixo, 2011, p. 153).  

Buscar a raiz etimológica dos conceitos, por vezes, não é suficiente para explicitar o seu 

verdadeiro sentido. A comunicação é “inacessível, polissémica e indomável (…) [e] escorrega-nos 

por entre os dedos, desde que a abordamos, transborda de sentido e referências” (Wolton, 

1999, p. 14). Vários são os autores que dão a sua perspetiva sobre ela, já que, defini-la parece é 

uma tarefa que a limita. 
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Lee Thayer, na obra Comunicacion y sistemas de comunicacion : en las organizaciones, en la 

gestion directiva y en las relaciones interpersonales (1975), apresenta-nos a comunicação como 

“o processo dinâmico fundamental para a existência, crescimento, mudança e conduta de todos 

os sistemas vivos, sejam eles individuais ou coletivos” (p.36). Podemos, então, assumir que a 

comunicação é intrínseca ao ser humano e que está em constante desenvolvimento dentro de 

cada um de nós. A essência do ser humano é, então, “comunicar e receber comunicação” 

(p.36). Do ponto de vista do autor, a comunicação é “um processo de converter dados em 

informação, o processo de levar em consideração” (p.27) e deve conter as seguintes qualidades: 

eficácia – através da realização do propósito pretendido; economia – deve usar apenas os 

investimentos de tempo, dinheiro, energia, envolvimento e emoção necessários à sua 

concretização; compreensibilidade da mensagem – sendo que deve esta ser clara; validade da 

mensagem – deve esta ser credível; relevância – deve estar intimamente ligada à utilidade da 

própria mensagem (Thayer, 1975). 

Da mesma forma, o autor considera que a comunicação serve quatro funções distintas (diga-se 

que podem não ser mutuamente exclusivas): 1) Informação – toda a comunicação procura 

informação sobre o meio ou as pessoas; 2) Comando e instrução – através de ordens, diretivas, 

solicitações, procedimentos e avaliações; 3) Influência e persuasão – sendo que a primeira pode 

ser realizada de forma direta ou indireta, já a segunda, é exercida de forma direta e manifesta; 

4) Integração – dá-se através do reforço ou confirmação das relações; incluem os processos de 

descrição e orientação, reafirmação da estrutura social, cerimónia, rituais, protocolos, etc.  

De uma forma bastante sintética, Ferreira, Neves e Caetano (1996) defendem que comunicar é 

o meio pelo qual dois, ou mais, intervenientes produzem e interpretam significados e, de certa 

forma, constroem e põem em comum um entendimento recíproco. Como atividade básica de 

qualquer ser humano, a comunicação é o que permite que tenha “a informação indispensável à 

sua sobrevivência e à manutenção das relações sociais, imprescindíveis ao seu bem estar físico 

e psicológico (Ruão, 1999, p. 181).  

Já Denis McQuail (2003) parametriza a comunicação como “um processo de crescentes pontos 

comuns ou de partilha entre participantes, com base nas mensagens enviadas ou recebidas” 

(p.499). Reforçando esta ideia central, Thayer (1975) clarifica que comunicar torna comum uma 

realidade, uma informação, uma ideia, um pensamento ou uma atitude, através de qualquer 

meio efetivo. Dominique Wolton (1999) sublinha este carácter de partilha, dizendo que o ideal da 

comunicação é “aproximar os homens, os valores, as culturas (p.13), já que, de uma forma 

javascript:open_window(%22http://aleph.sdum.uminho.pt:80/F/GB1UG8EA1J8Q7K2FBRTE69XTS5MUI2VF9TETCMFQBMMGQEISX5-09372?func=service&doc_number=000031260&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.sdum.uminho.pt:80/F/GB1UG8EA1J8Q7K2FBRTE69XTS5MUI2VF9TETCMFQBMMGQEISX5-09372?func=service&doc_number=000031260&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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intuitiva, “comunicar consiste em trocar algo com alguém” (p. 15) e, de uma forma perentória, 

afirma que “é mesmo a interacção que define a comunicação” (p.16).  

Esta interação é feita através da mensagem, tal como defende Fiske, ao dizer que a 

comunicação é a “interacção social através de mensagens” (1993, p. 14), podendo esta ser 

feita face a face, ou mesmo a grandes distâncias físicas (comprove-se o poder dos mass media e 

mesmo da internet). Seguindo esta linha de pensamento, Aluizio Trinta, ao mesmo tempo que 

vincula que “o ato comunicativo responde a uma necessidade vital de todo o homem”, realça 

que:  

“Comunicar significa partilhar, isto é, compartir com alguém um certo conteúdo de 
informações, tais como pensamentos, idéias, intenções, desejos, e conhecimentos. 
Por via de um ato de comunicação, experimentamos o sentido de uma comunhão com 
aquele a quem nos dirigimos, porque com ele passamos a ter algo em comum” 
(Trinta, 1988: 7). 

Convém também referir o autor Stephen W. Littlejohn (1988) que, na obra Fundamentos 

Teóricos da Comunicação Humana, apresenta algumas das teorias existentes, ligadas ao estudo 

da comunicação, identificando três tipos de orientações gerais sobre a comunicação, que se 

desdobram em onze generalizações. Para o autor, a comunicação é vista como um processo 

complexo e realizado através de uma interação simbólica, sendo que, esta se realiza através da 

emissão/receção de mensagens codificadas/descodificadas, constituídas por um conjunto de 

sinais que são formados através dos processos do pensamento humano. A informação contida 

nessas mensagens tem como finalidade a persuasão e consequente mudança (na área dos 

processos básicos, constata-se o carácter prático da comunicação e como esta visa exercer 

influência sobre algo/alguém). Quanto ao contexto em que se dá a comunicação, o autor 

defende que existem quatro tipos: interpessoal, grupal, organizacional e de massas. 

De entre todas as definições dadas para este conceito, que tem tanto de abstrato como de 

multíplice, todas elas englobam três elementos imprescindíveis, para que a comunicação se 

estabeleça: um emissor, um recetor e um meio/canal, sendo que este pode estar implícito na 

própria mensagem o meio é um elemento importante na comunicação e não apenas um veículo 

de transmissão. A este propósito, evoque-se a ideia, que resume esta relação tripartida da 

comunicação, defendida por Aluizio Trinta, quando diz que:  

“costuma-se caracterizar o processo de comunicação como um ato social no qual 
intervêm um emissor ou fonte que, com o recurso a um código, elabora (e codifica) 
uma mensagem, enviando-a por um canal e, num dado contexto, a um receptor ou 
destinatário (o que descodifica e assimila)” (Trinta, 1988, p. 7).  
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Deixando de lado a discussão sobre o modelo reducionista emissor – mensagem – recetor (já 

que este modelo retira toda e qualquer capacidade de feedback e de interferência às 

audiências), concentremo-nos no processo de comunicação, como um elemento indissociável à 

vida de qualquer ser (seja ele humano ou não, já que a mensagem não é circunscrita aos 

códigos linguísticos humanos). Fiske (1993) avaliza que a relação entre o emissor e o recetor é 

bem mais do que o mero envio, receção e descodificação de uma mensagem: estes estão 

envolvidos numa relação estruturada, num processo dinâmico e contínuo. 

A comunicação é, então, o elemento primordial para que o Homem consiga viver em sociedade 

e também integrar-se na vida em grupo(s). Claro está, estas relações de (e em) grupo não se 

circunscrevem ao seu papel social, já que todo o ser humano precisa de uma ter uma identidade 

que inclua a vertente profissional, a religiosa, de lazer, entre outras. Mediante a definição dos 

objetivos, metas, normas, missão, visão e valores, surgem as organizações de cariz diverso, para 

satisfazer a necessidade de integração, para além da vertente social. As organizações são, 

então, agrupamentos onde a comunicação assume um lugar de destaque, clarificando as metas 

organizacionais e dando origem a outros tipos de relações, nomeadamente a relação que se cria 

no âmbito da atividade organizacional. Na organização, a comunicação manifesta-se como uma 

forma de reformular as relações existentes em torno dos objetivos definidos e faz com que todos 

os membros se unam em torno da realização dos mesmos. Em suma, a comunicação é o que 

permite que se criem as organizações, que seja possível manter a sua atividade e que se 

consiga alcançar a máxima produtividade e eficácia, independentemente da tipificação em que 

se enquadre.  

 

1.2. O que é uma organização? 

“O maior motor da civilização ocidental (…) é a organização. Ou melhor, talvez a ideia 
de organização” (Mumby, 1994, p. ix). 

Muitas são as definições que a literatura nos dá para o conceito ‘organização’2. À semelhança do 

que acontece com o conceito de comunicação, definir o que é uma organização não é tão 

simples assim.  

Marín (1997) faz uma primeira distinção, que nos parece um bom ponto de partida para a 

tentativa de clarificação do termo ‘organização’. Para o autor, existem dois tipos primordiais de 

agrupamentos sociais: organização e instituição. A primeira é referenciada como uma empresa 

                                                 
2 No âmbito deste trabalho, o termo ‘organização’ será utilizado para descrever um agrupamento humano, criado com a finalidade de atingir 
objetivos, independentemente da sua natureza (público, privado, lucrativo, não lucrativo, associativo, social, religioso ou outro). 
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que “está formada por um conjunto de pessoas em mútua interação, duradoura e específica, 

agrupadas para atingir um determinado objetivo no campo da produção e distribuição de bens e 

serviços escassos”, sendo o seu foro comercial; já a segunda implica uma “cristalização” no 

tempo dos papéis sociais em torno da prossecução das necessidades básicas de uma 

sociedade, numa clara vocação para as questões de caráter mais social (p. 44).  

As organizações mais não são do que “coletividades sociais nas quais as pessoas desenvolvem 

padrões de interação ritualizados numa tentativa de coordenação de atividades e esforços no 

cumprimento em progresso de objetivos pessoais e de grupo” (Kreps, 1990, p. 5). Lucas Marín 

(1997) vinca esta ideia, tutelando que: 

“As organizações vivem determinadas pela existência de objetivos comuns dos 
seus membros, manifestados num sistema partilhado de valores  ou, de uma 
forma mais concreta e precisa, numa cultura da organização. Por outro lado, 
baseiam-se na experiência de uma divisão do trabalho entre os seus 
membros, especializados em diferentes tarefas, o que significa obter uma 
maior destreza. Estas tarefas individuais estão coordenadas por algumas 
pessoas em concreto, o que significa uma certa distribuição do poder” (p. 
44). 

De uma forma mais sintética, o autor defende também que a organização é como “um 

organismo ou conjunto de partes interrelacionadas em equilíbrio dinâmico (p.164), o que requer, 

indiscutivelmente, que haja coordenação e cooperação entre todos os membros, conceitos que 

são, também, centrais na definição que Barnard (1968) nos apresenta sobre a organização, 

considerando-a como:  

“Um sistema de atividades ou forças conscientemente coordenadas de duas ou mais 
pessoas. Em qualquer situação concreta em que há cooperação, muitos sistemas 
diferentes serão componentes (…) mas o elemento comum a todos, aquele que 
aglutina todos esses outros sistemas numa situação cooperativa concreta, é o da 
organização, tal como foi definida (pp.73-74). 

Para o autor, este conceito é composto por três elementos: comunicação - este é o elemento 

fundamental ao funcionamento da organização, já que “a estrutura, extensão e âmbito da 

organização são quase inteiramente determinados por técnicas de comunicação (Barnard, 1968, 

p. 91); vontade de servir – todos os colaboradores devem estar consciencializados do(s) 

objetivo(s) da organização e dispostos a alcança-lo(s); e um propósito/objetivo comum – este é o 

fundamento para a criação de uma organização, é o elemento comum entre os vários 

colaboradores. Desta forma, a organização deve ter as seguintes qualidades: (1) coordenação 

dos esforços humanos, sem o qual o trabalho se tornaria caótico; (2) objetivo ou propósito 

comum e unificador, que orienta a atividade organizacional; (3) comunicação, elemento que 

pode ser considerado como o ele de ligação entre todos os setores e departamentos da 
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organização, é a forma de transmitir os objetivos, a cultura e de manter o bom funcionamento 

da organização; (4) disponibilidade pessoal e (5) eficiência, uma vez que todos os colaboradores 

devem estar dispostos a perseguir o(s) objetivo(s) organizacional (ais) de forma produtiva .  

Abordando uma perspetiva mais sociológica, Max Weber, pai da Teoria da Burocracia, coloca a 

definição de organização nos seguintes parâmetros:  

“Uma ‘organização’ é um sistema de atividade contínua e intencional de um tipo 
especificado. Uma organização dotada de personalidade jurídica é uma relação social 
associativa caracterizada por um quadro administrativo que se dedica a essa atividade 
contínua e intencional” (1947, p. 151). 

Refletindo um pouco sobre o que a literatura desta área específica nos fornece, verificamos que 

o conceito de ‘organização’ envolve três vertentes distintas: objetivos comuns (que explicam a 

necessidade de cooperação); uma cultura organizacional (um conjunto de valores e normas 

partilhados por todos os membros) e a divisão do trabalho (implicando uma certa hierarquia, 

mais ou menos formal e a consequente especialização de tarefas). Sinteticamente, Marín (1997, 

p. 169) afirma que “as organizações caracterizam-se pela divisão deliberada do trabalho, do 

poder e da comunicação de responsabilidades”. 

A organização é, então, um conjunto de pessoas que procuram atingir determinados objetivos, 

trabalhando de forma coordenada, organizada e hierarquizada. As organizações são também 

“construções psicológicas, sociais e simbólicas” (Katz & Kahn, 1966, citado em Taylor; Flanagin; 

Cheney & Seibold. 2001, p. 100). Além dos recursos humanos possuem, também, recursos não 

humanos - recursos físicos, materiais, financeiros e tecnológicos. São, por isso, organismos 

sociais em constante mudança e que permitem concretizar ações de forma coletiva que não 

seriam possíveis de realizar individualmente.  

De facto, a coletividade e o carácter de grupo associados à organização são sublinhados pela 

superação das características pessoais e alcance de uma certa realização que não seria possível 

de outra forma, tal como defende Marín: “a existência de organizações é uma das características 

distintivas da sociedade moderna, que é utilizada para conseguir os fins que superam as 

possibilidades individuais” (1997, p. 45). Contudo, esta personalidade coletiva não anula, de 

todo, a personalidade individual e social de cada membro de uma organização, antes pelo 

contrário, o autor classifica-os como “pessoas corporativas ou pessoas jurídicas” (Marín, 1997, 

p. 45). A importância de que as organizações se revestem é tal que, Lucas Marín assume que 

“os verdadeiros protagonistas da ação social já não atores individuais, mas sim atores coletivos” 
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(1997, p. 44). De facto, uma organização não o seria sem este elemento coletivo. A união em 

torno de objetivos comuns e metas definidas é o que a define, na sua essência. 

De uma forma específica, Berelson e Steiner (1971, citado em Freixo, 2011, p. 301; Littlejohn, 

1988, p. 287) fornecem-nos quatro características que uma organização necessita de ter, para 

que se distinga dos restantes agrupamentos sociais: formalidade - a organização deve ter 

definido um conjunto de metas, políticas, procedimentos, regras e regulamentos; hierarquia - a 

organização deve ter definida uma estrutura hierárquica, com a respetiva distribuição de tarefas 

e responsabilidades, tipicamente expressa numa estrutura piramidal; quantidade de 

colaboradores - as organizações tendem a integrar um grande número de pessoas; durabilidade - 

as organizações duram geralmente mais do que a vida humana. 

As organizações podem ser classificadas em dois tipos, pela especificidade da sua atividade, 

independentemente do seu tamanho, estrutura, características e objetivos: por um lado temos 

organizações lucrativas (denominadas vulgarmente como empresas) e as organizações não 

lucrativas (geralmente referindo-se a serviços de cariz público, e /ou de carácter institucional, de 

natureza gratuita fornecidos /controlados pelo Estado de um país).  

Ora, a organização, seja ela de pequena ou de maior dimensão e, independentemente das 

categorias citadas, para que consiga sobreviver, precisa de comunicar. Todas as organizações 

comunicam e precisam dessa vertente para existir, já que é uma vertente indissociável da vida 

em grupo. Na verdade, a comunicação é o que mantém os colaboradores unidos em torno dos 

objetivos organizacionais, uma vez que, a comunicação é única via que permite a transmissão 

desses mesmos objetivos, justificando, desde logo a existência da própria organização; a 

comunicação é a única via de transmitir também as diretivas de trabalho, as normas e regras 

para o funcionamento harmonioso da organização; a comunicação é forma de conseguir criar a 

manifestar a cultura organizacional, através da apreensão dos valores e normas de conduta da 

organização; a comunicação é o meio que permite que haja feedback, ajudando a que a gestão 

consiga melhorar o ambiente organizacional, promovendo a satisfação dos colaboradores e, 

consequentemente, a produtividade e eficácia organizacionais. 

“A comunicação é anterior ao estabelecimento de uma organização, mas que deverá 
acompanhar toda a sua vida, porque esta necessitará permanentemente de uma 
partilha de informações, ideias ou pensamentos. Aliás, a comunicação está na base 
das actividades de cooperação entre os seres humanos, que é a noção que preside às 
organizações” (Ruão, 1999, p. 181). 
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Fisher (1993) resume a importância da comunicação na organização dizendo que “em grande 

medida, a organização é comunicação”, reforçando que “a comunicação é a chave para o 

funcionamento das organizações” (p. 3). 

 

1.3. A Comunicação organizacional: perspetivas e evolução 

“A organização que quebra o silêncio e sai do isolamento das quatro paredes onde 
desenvolve a sua actividade, revelando o seu projecto e a sua vocação, obriga -se a 
honrar uma palavra: a palavra que norteia a sua acção e exige de cada realização que 
esteja à altura da exigência definida. É uma postura ética que assume junto dos seus 
diferentes públicos – internos e externos – uma inspiração e uma vontade de 
comportamento com o corpo social, querendo-se um parceiro efectivo da comunidade. 
Não é gratuito este comprometimento. Pelo contrário, é um comportamento 
intencional e interessado, um investimento que espera resultados em termos de 
imagem positiva que reverte a favor da organização, com as consequentes 
contrapartidas que daí ela pode colher” (Gonçalves, 2005, p. 504). 

As organizações podem ser analisadas sob várias perspetivas e os pontos de vista aqui 

apresentados não esgotam, nem encerram, de todo, a discussão em torno das mesmas, quer 

seja em termos de definição ou tipificação. Mas, para este trabalho, interessa sobretudo abordar 

a organização sob a perspetiva da comunicação, analisando a importância que lhe é dada, no 

seio da organização e no exercício da sua atividade, já que “a característica mais generalizada 

das organizações é a comunicação” (Fisher, 1993, p. xv). Como referem Taylor et al. (2001, p. 

100) “a comunicação começou a ser vista como ‘a organização’, ou seja, um fenómeno que faz 

parte da essência de organizar”. Já Katz e Khan (1978) afirmam que “ as comunicações – troca 

de informações e transmissão de significados – são a própria essência de um sistema social ou 

de uma organização” (p. 428, citado em Hall, 1984, p. 132). 

Kreps discrimina a vitalidade da comunicação dentro de uma organização, balizando-a como a 

ponte entre os seres humanos, tornando possível a vida em grupo e em sociedade, organizando 

e coordenando as suas atividades.  

Assim sendo, a Comunicação Organizacional tem como função dar a conhecer as necessidades 

e objetivos da organização e dos seus colaboradores, criando a cultura dessa mesma 

organização, e gerando capital simbólico. Mais do que apenas dar a conhecer a organização em 

todas as suas vertentes, a Comunicação Organizacional tem como objetivo último “veicular e 

consolidar o capital de confiança junto dos seus públicos (internos e externos), carreando para a 

instituição credibilidade e reputação” (Gonçalves, 2005, p. 504), provando à organização não só 

a importância de comunicar, mas também de veicular um “comportamento organizacional”, 

através da manifestação da cultura organizacional, fazendo com que cada comportamento esteja 
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de acordo com as normas, as regras e os valores estabelecidos e transmitidos aos 

colaboradores. Seguindo esta linha de pensamento, Marín (1997, p. 164), refere que a 

comunicação organizacional serve de “mecanismo para que os indivíduos se adaptem à 

organização, ajudando também a que esta se integre no ambiente relevante dentro da sociedade 

global”, reforçando a importância da comunicação no seio de uma organização, quer interna, 

quer externamente. Defende ainda o autor que a comunicação organizacional é o meio 

fundamental de “transmitir cultura e conseguir a socialização dos seus membros” (Marín, 1997, 

p. 166) e tem uma função primordial: “através da comunicação recolhe-se e proporciona-se 

informação para garantir que as pessoas cooperem” (p.163).  

Já se referiu antes que a comunicação é indissociável do processo de socialização, pelo que se 

pode defender que se a comunicação tem esse papel na sociedade, dentro de uma organização, 

a socialização dá-se em função dos valores e princípios defendidos pela própria organização. A 

Comunicação Organizacional mais não é do que a transmissão dos valores, princípios e normas 

da organização, nas mais variadas formas de expressão, levando até aos diferentes públicos a 

cultura dessa mesma organização. Sendo uma vertente da comunicação humana, estuda todos 

os atos comunicativos que ocorrem dentro e fora de uma organização, e a sua relação com o 

meio ambiente. 

É, contudo, uma parte fundamental da vida organizacional, já que é através dela que “os 

indivíduos e as organizações se relacionam entre si, e as organizações influenciam e afetam a 

orientação da vida dos indivíduos, os seus esforços e as ações conjuntas” (Thayer, 1975, p. 37). 

De facto, a comunicação é o processo básico de qualquer organização, sendo que vários autores 

defendem que é a partir dela que todas as outras funções derivam.  

Num modelo organizacional centrado nas pessoas, a comunicação assume-se como um 

instrumento imprescindível de gestão, na medida em que permite à organização  

“realizar melhor o seu projecto, ser mais performativa nas respostas que engendra 
para os desafios que se lhe colocam. Ajuda-a, ainda, a ser mais unitária e mais 
comunitária, além de mais prospectiva face às múltiplas situações que se lhe 
oferecem” (Gonçalves, 2005, p. 504).  

Sumariamente, “a comunicação organizacional é o processo de criação de estruturas de 

significado, coletivas e coordenadas, através de práticas simbólicas orientadas para atingir 

objetivos organizacionais” (Mumby, 2001, p. 586). Privilegia uma análise abrangente da relação 

entre a organização e todos os seus públicos, sejam estes de natureza institucional ou 

comercial.  
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A Comunicação Organizacional é, pois, “uma disciplina preocupada com análise social da 

actualidade, a partir do estudo das organizações e dos seus elementos de comunicação” (Ruão, 

2008 p. 25). Pelo que, conhecer a fundo a organização é imperativo para o sucesso da sua 

função de comunicação. A cultura organizacional permite definir as políticas de comunicação e 

permite situá-las no meio envolvente de atuação. Dada a existência de inúmeras organizações, 

em que o sector de atividade pode ser comum ou diferenciado, torna-se premente que a 

estrutura de gestão de uma organização saiba como e o que comunicar ao(s) seu(s) público(s). A 

comunicação é, hoje considerada como um ativo organizacional de importância suprema, já que 

“para uma organização ser efetiva, a sua comunicação tem que ser efetiva. Além disso, qualquer 

indivíduo que seja um membro efetivo de uma organização tem que ser capaz de comunicar”. 

(Fisher, 1993, p. xv). 

A comunicação nem sempre se revestiu da importância e estatuto de que hoje goza, dentro e 

fora das organizações, mesmo sendo estas “entidades dotadas de personalidade própria, que 

comunicam, em permanência, de forma intencional ou desinteressada, e de maneira planificada 

ou isolada” (Ruão, 2001, p. 1). Diga-se que “o estudo da comunicação nas organizações tem-se 

revelado um campo de enorme potencial, pelo papel de destaque que assumiram  as 

organizações nas sociedades contemporâneas” (Ruão, 2005, p. 727).  

A importância da comunicação nas organizações sofreu evolução (Fisher, 1993; Littlejohn, 

1988; Ferreira et al. 2001; Ruão, 1999, 2005, 2008, Freixo, 2011), à medida que os estudos 

sobre as organizações e a comunicação se foram atualizando. De facto, para que a comunicação 

seja efetiva nas organizações, “as pessoas não podem pensar nela simplesmente como 

comunicação, mas devem entender a comunicação em termos do contexto especial em que 

ocorre” (Fisher, 1993, p. xv).  

A análise do percurso histórico da importância da comunicação ajudará a perceber o contributo 

da mesma para o desenvolvimento e eficiência de uma organização. A vertente histórico-social 

não pode ser ignorada, pelo que esse enquadramento será feito, de forma ligeira, procurando 

explicar as condições que levaram às conclusões e teorias de cada uma das escolas e 

pensamento que apresentaremos em seguida. 

 

Teoria Clássica 

Considerada como a primeira teoria sobre as organizações que se referiu ao papel da 

Comunicação Organizacional, a Teoria Clássica nasce com os estudos do início do século XX, 
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que procuram explicar a natureza do comportamento organizacional. Note-se que se trata do 

período pós Revolução Industrial. O tecido laboral era maioritariamente constituído por fábricas, 

onde o método de trabalho era mecânico – de que o Fordismo é um exemplo. Num período em 

que o poder de compra começava a ser uma realidade, a produção massiva e estandardizada 

era o foco das grandes unidades de produção, que albergavam numerosos trabalhadores. As 

condições histórico-sociais, motivadas pela pobreza, pela fome, pelas doenças contagiosas e 

pela migração rumo às cidades, foram propícias ao aparecimento das teorias de Frederick 

Taylor, Henri Fayol e Max Weber (Littlejohn, 1988; Fisher, 1993; Marín, 1997; Ruão, 1999; 

Freixo, 2011), fortemente concentradas na eficiência produtiva e onde o uso de termos como 

‘operário’ não é inocente ou casual. A relevância desta teoria centra-se nos aspetos formais e 

racionais da organização (Fisher, 1993). 

As teorias associadas a estes autores têm como palavras-chave a eficiência e a organização (no 

sentido lato da palavra) e acabam por considerar apenas a vertente económica do indivíduo, 

motivado apenas pelo dinheiro e medo de privação. A estrutura prevalece em prejuízo da 

comunicação, mas lança as bases para a comunicação dentro da organização, se bem que, 

neste período, apenas se considere a comunicação formal e descendente.  

Como se pode constatar, a comunicação não é, de todo, o foco da Teoria Clássica. Antes pelo 

contrário, esta centra a sua atenção na eficiência, produtividade e estrutura organizacional. Pelo 

que a comunicação que se praticava servia apenas as funções de controlo e de comando e 

como forma de administrar os operários. Apenas se permitia a comunicação formal e 

centralizada, unicamente com o propósito de planeamento e execução de tarefas (Fisher, 1993). 

É adotado um modelo de trabalho mecanicista, desumanizando o próprio trabalho, de acordo 

com uma perspetiva funcionalista, fazendo uma clara analogia entre as organizações e as 

máquinas. As principais atividades organizacionais centravam-se “no planeamento, o design e a 

manutenção das estruturas e acções organizacionais” (Ruão, 1999, p. 183). Como já se disse, o 

indivíduo ocupava uma posição secundária, tendo este tarefas e funções atribuídas, dentro do 

conjunto organizacional.  

 

Escola da Relações Humanas 

Como reação aos princípios protelados pela Escola Clássica, e na tentativa de corrigir a 

desumanização e excessiva racionalização do trabalho, surge a escola das Relações Humanas, a 

partir da década de 30, do século XX. Emerge no período após a Grande Depressão e tem o seu 
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foco na defesa da importância do indivíduo e das relações sociais como uma parte da vida 

organizacional, considerando a componente afetiva das relações humanas como parte da 

produtividade laboral. Consequentemente, a satisfação dos trabalhadores e a sua realização, como 

forma de motivação, são o fim desejado pelos teóricos Elton Mayo, Chester Barnard, Douglas 

MacGregor e Rensis Likert, entre outros (Littlejohn, 1988; Fisher, 1993; Marín, 1997, Ferreira et 

al., 2001). Mais uma vez, o uso dos termos empregues não é inocente, nem casual. O termo 

operário começa a desaparecer e é substituído pelos termos trabalhadores ou indivíduos. 

Com esta Escola, e tendo o indivíduo no seu centro, os termos motivação, liderança, 

comunicação, grupo passam a fazer parte do léxico, quando se fala na organização e no trabalho 

dentro dela, já que o principal foco desta teoria são as necessidades humanas. Os investigadores 

que se enquadram nesta Teoria, defendiam que o ambiente social influenciava positivamente a 

produtividade. Considerando que sem os trabalhadores, a organização não existiria, a 

preocupação com a motivação além do fator monetário, entra em linha de conta na 

administração dos trabalhadores, considerando-os como um recurso da organização, uma 

componente valiosa e indispensável ao seu funcionamento. Seguindo esta linha de pensamento, 

quanto mais motivado um trabalhador estivesse, maior seria a sua produtividade. As relações 

informais passam, então, a ser aceites e vistas como positivas.  

Refira-se também que, é nesta altura que surge a Hierarquia das Necessidades de Maslow, com 

a pretensão de superar o reducionismo economicista e tecnicista da Escola Clássica, 

paralelamente à elevação do sujeito a ser social, com necessidades de realização fora do âmbito 

salarial. A pirâmide das necessidades defende que, à medida que se vão colmatando algumas 

necessidades, outras vão surgindo, obedecendo a uma lógica hierárquica. Num primeiro estágio 

surgem as necessidades fisiológicas, seguidas pelas necessidades relacionadas com a 

segurança. Estando estas satisfeitas, surgirão as necessidades sociais, que serão a base para 

que se possam satisfazer as necessidades pessoais. No último estágio desta pirâmide, criada 

por Maslow, surgem as necessidades de autorrealização (Marín, 1997, p. 54). 

Do ponto de vista da comunicação, esta passa a ser uma ferramenta útil, já que a máquina e o 

método funcionalista passam para segundo plano. Uma vez que, o Homo Economicus da Teoria 

Clássica dá lugar ao Homos Socialis, e o enfoque nas tarefas e na estrutura é relegado em 

função das pessoas, a comunicação passa a ser menos limitada (Ruão, 1999), para que se 

mantenham as boas relações com os trabalhadores. Como se viu com Barnard (1968), a 

liderança também passa pela comunicação, sendo que, nesta fase, já esta era permitida de 
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forma ascendente, descendente e lateral (não substituindo a descendente, antes pelo contrário, 

complementa-a). Fisher (1993) considera que a comunicação é vista como uma forma de 

valorizar o trabalho, de encorajar a produtividade e a criatividade. Desta forma, a autoridade 

reconhecida de uma organização tem como principal tarefa a manutenção da comunicação 

organizacional, pelas linhas formais e informais, solicitando, através destas que a cooperação 

seja uma realidade, para que seja possa atingir o objetivo ou propósito organizacional. Era aceite 

a comunicação que se fizesse nas formas ascendente e descendente. 

 

Teoria dos Sistemas Sociais 

A Teoria dos Sistemas Sociais surge no final da década de 50, e princípios da década de 60, do 

século passado, no pós II Guerra Mundial, postulando os estudos e contributos de March e 

Simon e Katz e Kahn. Esta teoria coloca o indivíduo no seu centro, enquanto parte de um 

sistema cujas partes interagem entre si e com o meio ambiente, e assenta a sua teoria no 

pressuposto de que “a sociedade, mercado e organizações se revelam cada vez mais 

interdependentes e complementares” (Freixo, 2011, p. 315). À semelhança do indivíduo, 

também os grupos funcionais, as tecnologias e os equipamentos são “elementos imprescindíveis 

às organizações” (Ruão, 1999, p. 184). Os teóricos ligados a esta escola de pensamento 

aplicam os conceitos da Teoria Geral dos Sistemas nas organizações. 

A Teoria Geral dos Sistemas pretende ir, portanto, mais além da “consideração do indivíduo como 

Homo Economicus e Homo Socialis, e como «homem que se realiza», para assumi-lo como um 

«homem completo», que faz parte de uma organização completa” (Marín, 1997, p. 58). 

A perspetiva da Teoria dos Sistemas Sociais vê a organização como 

“um sistema social integrado num contexto maior (…) como sistema, a organização é 
constituída por um conjunto de elementos (ambiente, actividade, grupos e indivíduos) 
estruturados e coordenados na perspetiva de alcance de um fim. O ambiente 
representa o contexto maior onde a organização funciona e integra constituintes como 
o mercado, a cultura, a tecnologia, o sistema económico, etc” (Ferreira et al., 2001, 
p. xxxiii). 

A visão da organização como um sistema social é uma construção  

“assente na interdependência e na interacção entre os subsistemas estruturais e 
funcionais, nomeadamente na execução de tarefas, no processo de tomada de 
decisão e na organização do trabalho” (Ferreira et al., 2001, p.74).  

Na verdade, a organização passa a ser vista como um todo, como um sistema, uma unidade 

orgânica, levando sempre em consideração as partes que constituem esse todo e as sinergias 

que permitem o seu funcionamento e a concretização dos seus objetivos. Desta forma, a 



 

19 

 

organização é identificada pela sua atividade, mas também pela posição social que ocupa, 

mediante as relações externas que mantém – o que faz pressupor que a organização era vista 

como um sistema aberto, estando em permanente contacto com o meio ambiente. 

Consequentemente, a formulação dos seus objetivos, a sua estruturação, a definição dos seus 

valores e funções são estabelecidos numa relação de interação e interdependência com o meio 

ambiente (na perspetiva em que a resposta e/ou reação a estes, sendo positiva ou negativa, 

influencia o seu raio de ação). Não obstante, é ao grupo que cabe a função de coordenar e 

controlar as tarefas, não existindo um supervisão externa para as mesmas. Neste sentido, o 

controlo e planificação, assumem um destaque ainda maior. A participação democrática dos 

indivíduos está no centro da teoria, na perspetiva em que o indivíduo tem o poder de decidir 

cooperar e participar ativamente na atividade organizacional, assumindo a responsabilidade da 

execução das suas tarefas, sem que seja necessária motivação exterior (vinda de outros que não 

ele próprio). Ora, não é só a motivação dos trabalhadores que ganha vantagem: este sistema 

permite também a identificação com o trabalho e com a organização, pelo que, a coesão social e 

a produtividade – traduzida na eficiência produtiva – são consequências naturais disso mesmo. 

As redes de indivíduos coordenadas quer no espaço, quer no tempo, surgem como sistemas 

sociais bem estabelecidos, comummente conhecidos como organizações.  

Na perspetiva sistémica, o funcionamento da organização assenta na tomada de decisões e na 

participação do trabalho em grupo. É este que coordena e controla a execução das tarefas, não 

havendo uma supervisão externa à realização das mesmas. Ora, para que a cooperação se dê e 

permita a interação entre os vários membros do grupo, a comunicação, nesta escola de 

pensamento, assume uma importância mais do que vital: ela é a alma da organização e é 

considerada anterior a qualquer outro processo organizacional. A comunicação é vista como uma 

“rede de transporte de informação” (Marín, 1997, p. 59). Na verdade, sem comunicação, não 

seria possível fomentar a cooperação, nem permitir a interação entre todos, criando o sentimento 

de coesão e integração social dentro da organização, no fundo cria-se uma identificação com a 

identidade da organização. Considerando que a motivação e a satisfação dos trabalhadores é um 

dos focos desta teoria, não poderia a comunicação deixar de ser central para a atividade 

organizacional. Desta forma, a comunicação é aceite em todos os sentidos e direções, quer seja 

através das redes formais, ou através das informais: vertical, horizontal, ascendente e 

descendente. As redes informais são aceites e reconhecidas pelos órgãos de gestão da 
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organização, permitindo uma flexibilidade comunicacional que parece descontrolada, mas na 

verdade, esta mesma gestão, quando reconhece estas redes, acaba por conseguir geri-las.  

Sinteticamente, a comunicação tem como principal tarefa a adaptação do pessoal e dos 

processos a situações e a problemas específicos. Deve ocorrer entre as várias partes que 

compõem o sistema (organização) e entre estas e o meio ambiente. É na Teoria dos Sistemas 

Sociais que surge a distinção entre comunicação interna e externa (Ruão, 1999, p. 184). 

 

Teoria da Cultura Organizacional 

Esta teoria surge numa fase mais recente da História e engloba os estudos de Peters e 

Waterman e Deal e Kennedy (Ruão, 1999). Surge na década de 1980 e vê a organização como 

uma cultura. A cultura organizacional implica a “partilha de símbolos com significações próprias, 

função de uma vivência em comum” (Ruão, 1999, p. 185). A autora considera também que esta 

é “o elemento mais marcante e decisivo de qualquer organização” (Ruão, 1999, p. 185). Marín 

(1997) considera que falar da cultura de uma organização implica uma referência, inevitável, ao 

processo de socialização da mesma. Considera o autor que a cultura (no seu sentido mais geral) 

é a “característica mais básica de uma sociedade e é definida como o comportamento comum 

adquirido pelos membros de uma comunidade” (p.68). Acrescente-se que, a cultura é 

caracterizada desta forma: a cultura é definida socialmente (na vida em comunidade); é durável 

no tempo, já que esta é transmitida; não é inata, o que pressupõe uma aprendizagem, através 

da interação com os outros membros da comunidade/sociedade (Marín, 1997, p. 68). 

Consequentemente, a cultura faz parte de um processo de socialização que pode ocorrer em 

vários contextos: a um nível macro, numa sociedade; a um nível micro, dentro dos vários grupos 

que compõem a sociedade: de entre eles a família, a escola e, claro está, as organizações.  

O termo ‘cultura’ tem servido como justificação para o comportamento em certas situações, no 

meio social. Quer isto dizer que, o comportamento humano é influenciado, de forma bastante 

marcante, pela cultura em que este se insere, já que esta é composta por maneiras diferentes 

de viver, pensar, sentir, o que corresponde a um conjunto de valores, crenças, regras, práticas e 

capacidades que balizam a conduta humana. Basicamente, a cultura mais não é do que 

“comportamento comum adquirido que se transmite através da pertença a uma comunidade 

humana” (Marín, 1997, p. 72). Numa organização, a cultura tem a função de “guiar o 

comportamento para os modos de ação que convêm à organização, e aos seus objetivos” (p.74). 
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Aplicando a noção de cultura, no seu sentido mais lato, à realidade organizacional, veremos que 

a primeira tem influência direta na segunda, já que a sua presença na organização é identificada 

no(s) comportamento(s) organizacional(ais). Falar de cultura aplicada à realidade organizacional 

é considerar que uma organização é “uma sociedade em miniatura” (Marín, 1997, p. 72). A 

conduta dos seus membros é, de forma frequente e evolutiva, influenciada pelos valores, 

crenças, regras, práticas e capacidades aceites e propagadas dentro do ambiente 

organizacional.  

Kreps (1990) sintetiza os elementos que fazem parte da cultura organizacional em quatro 

vertentes (pp.128-129): Valores: filosofia e crenças [valores, leis, discursos, ações e artefactos] 

compartilhadas na atividade organizacional, que são o auxílio para que os membros possam 

interpretar a vida em organização e estão, geralmente, expressos na forma de slogan; Modelos: 

são os membros de uma organização que personificam melhor os valores adjacentes á cultura 

dessa mesma organização; Ritos e rituais: cerimoniais que são realizados para celebrar e reforçar 

os valores e os modelos da organização; Redes de comunicação organizacional: canais informais 

[e formais] de interação que são utilizados para introduzir os membros na cultura organizacional. 

A estes pressupostos, acrescentamos um corolário de Marín, (1997): “tudo é indubitavelmente 

cultura, embora a própria experiência nos possa levar a preferir uma lista descritiva em 

detrimento de outras” (p.74). Inclusive o know how, que o autor caracteriza como um conjunto 

de técnicas e instrumentos que permitem a descodificação da realidade organizacional e, 

consequentemente, a adaptação a ela, podendo também ser constituída por elementos 

intangíveis que ajudam a caracterizar a organização (o vestuário, formas de abordagem dos 

clientes e de angariação dos mesmos). Não podemos esquecer-nos da linguagem, que 

representa um importante aspeto da cultura e que define, de forma muito clara a organização. 

Numa organização esta é expressa, em termos comunicacionais através dos modelos e meios 

utilizados para passar as mensagens da organização.  

Na Teoria da Cultura Organizacional, a comunicação tem um papel basilar para a difusão da 

cultura como mais uma parte do sistema organizacional: é através dela que a cultura é 

transmitida, sob as mais diferentes formas. De uma forma perentória, Marín afirma que “a 

comunicação é tanto o modo de receber a cultura, como o instrumento usado na sua construção” 

(1997, p. 76). Esta definição é sucinta, mas completa: sem comunicação, a cultura não teria 

forma de se propagar e de se instalar numa organização. A isto, Kreps (1990) acrescenta que a 

cultura é o elemento que fornece a informação sobre o que é a organização, para onde se dirige e 
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define qual o papel que cada membro deve cumprir. A comunicação reveste-se de maior 

importância se pensarmos que a cultura cria “a identificação necessária à satisfação e realização 

pessoal, bem como ao sucesso global da organização (Ruão, 1999, p. 186). 

Ainda que cada organização tenha “a sua própria cultura, que fornece aos seus membros um 

sentido comum na interpretação da vivência organizacional” (Ruão, 1999, p. 185), este 

processo de ‘socialização organizacional’ não pode, nunca, estar desfasado da realidade social 

em que a organização se inscreve. Seja qual for a dimensão da cultura abordada (sob a forma 

de normas, valores, linguagem, rituais…), esta está sempre em consonância com os valores 

maiores do sistema social que abarca a organização como um subsistema.  

 

Teorias Crítica e Pós-moderna 

Esta teoria surge nos anos 90 do século passado e conta com os contributos de autores como 

Baudrillard e Foucault. Muito embora as suas obras sejam bastante anteriores ao surgimento 

deste movimento de reação, o que é facto é que quem defende os pressupostos desta teoria, 

está em consonância com os princípios postulados por estes autores, considerados clássicos.  

Genericamente, esta teoria radicaliza o pensamento do movimento interpretativo, e traz à 

discussão as questões ligadas à hegemonia, poder e as assimetrias que se verificam nas 

organizações. Os investigadores que se dedicaram a estudar os indivíduos marginalizados, os 

microprocessos de poder e resistência nas organizações, não acreditavam no conceito de cultura 

da organização como um elemento unificado e unificador. Na verdade, acreditavam que esta 

unificação cultural era uma forma de exercer o poder sobre os outros membros e que a 

subvalorização do conceito de poder no âmbito organizacional persistiu até à década de 70 do 

século passado (Ferreira et al., 2001). Até essa altura, o conceito de poder nas organizações 

também era estudado por autores como Weber e Etzioni e foi sempre visto ideologicamente, ou 

seja de forma negativa e como causa de conflitos.  

Numa fase mais recente, o poder começa a ser visto como “um pressuposto básico da 

racionalidade instrumental do funcionamento das organizações (Ferreira et al., 2001, p. 105) e 

passa a ser considerado como um dos fatores “determinantes na definição de estratégias e 

objectivos das organizações, dos grupos e dos indivíduos que nela interagem” (Ferreira et al., 

2001, p. 105). Se, antes da década de 70 o poder só era assumido como existente nas 

sociedades (nível macro) e não nas organizações (nível micro), nesta fase, este assume-se como 

um elemento assumido nelas e “a dimensão política e estratégica das organizações passa a ser 
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a base do seu funcionamento” (Ferreira et al., 2001, p. 105). A este respeito, Mumby (1994) 

alega que “o poder só é reconhecido como uma questão relevante se vista como um aspeto 

legitimado do processo de gestão” (p. 1). Na obra Communication and power in organizations: 

discourse, ideology and domination, o autor estuda, entre outros assuntos, o poder nas 

organizações. Ao seu estudo interessa a conceção de poder visto como “um fenómeno 

estrutural, tanto como produto, como forma, através da qual os membros da organização se 

inserem na atividade organizacional” (1994, p. 55). E defende que o poder “envolve a 

capacidade de produzir mudanças comportamentais que não ocorreriam de outra forma” (p.56). 

O autor estuda os processos de poder nas organizações como processo de legitimação de 

interesses de certos grupos/ indivíduos, em detrimento de outros. Mais ainda, numa 

organização, o poder é concebido como um processo através do qual “a estabilidade é mantida” 

(p. 81). Desta forma, o conceito de poder é intrínseco ao conceito de estrutura e hierarquia 

organizacionais. Fundamentalmente,  

“o poder não é só uma parte da estrutura organizacional, ao contrário, é ao mesmo 
tempo um meio e resultado; é ao mesmo tempo permissão e restrição. O poder é, na 
sua essência, um produto da atividade organizacional e um processo através do qual 
a atividade organizacional é legitimada institucionalmente. A interação organizacional 
não é, portanto, algo que tenha lugar na estrutura (de poder) de uma organização, 
mas é o processo mediante o qual a estrutura é criada, reproduzida e modificada. 
(Mumby, 1994, p. 63). 

A comunicação, inserida nos princípios que estão inscritos nesta teoria, é uma forma de 

legitimação desse poder e está carregada de significado, transportando consigo uma hiper-

realidade, em que a aparência, o exagero e a simulação estão presentes. Se a Teoria da Cultura 

Organizacional considerava a comunicação como forma, por excelência, de transmitir a cultura 

de uma organização, nesta teoria a comunicação transmite ainda mais elementos intangíveis, 

tais como valores culturais, a identidade, a reputação e a marca. Estes elementos intangíveis 

apelam aos sentidos e sentimentos de todos os que envolvem e incorporam a organização: ela 

mesma, os seus colaboradores e consumidores. Claro está que a comunicação pretende passar 

uma imagem da organização unificada, bela e perfeitamente funcional.   

 

Numa espécie de sumário ao que foi abordado neste percurso histórico da comunicação 

organizacional, vejamos o que Stephen Littlejohn (1988) postula como generalizações face ao 

papel da comunicação no seio organizacional. Sublinha o autor que, tanto a comunicação, como 

a organização, são conceitos multifacetados e a relação entre os dois não pode ser, de todo, 
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indissociável. O autor faz uma compilação de alguns princípios que nos mostram a importância 

da Comunicação Organizacional (pp. 317-318): 

1. A comunicação é central para a estrutura e função organizacionais: de uma forma muito 

clara, reconhece-se que a estrutura de uma organização é balizada maioritariamente 

pela comunicação. Estas estruturas só se criam através dos padrões comunicativos que 

se criam dentro da organização. Assume-se que a informação não vive sem 

comunicação e rapidamente se constata o poder de que a comunicação se reveste no 

seio organizacional. 

2.  A comunicação nas organizações serve de suporte às metas de produtividade da 

organização e às metas pessoais dos seus membros: se a comunicação é o pilar para a 

definição das estruturas organizacionais, também o é quando se trata de aumentar a 

eficiência produtiva da organização, de acordo com o que postulam os teóricos da 

Escola Clássica (sendo que, primordialmente, esta é a sua única função). Da mesma 

forma, a comunicação serve também os propósitos das necessidades individuais, pela 

manutenção das relações interpessoais, uma função deveras importante para quem 

defende os princípios da Escola das Relações Humanas. Sendo a organização um 

organismo que depende diretamente da cooperação entre os indivíduos, conclua-se que 

sem comunicação, a cooperação seria impossível, explicando os autores da Teoria dos 

Sistemas que a comunicação faz a ponte de inter-relação entre as metas individuais e a 

produtividade do grupo. 

3. A natureza da comunicação nas organizações é influenciada pela estrutura 

organizacional: os estruturalistas da Escola Clássica postulam a comunicação como uma 

forma de modelar a organização, restringindo o seu fluxo e limitando-a aos canais 

formais e sempre vinda dos cargos superiores, dirigidas aos inferiores e nunca em 

sentido oposto a este. Já os teóricos das Relações Humanas defendem que 

comunicação pode ser um aliado no que respeita o desenvolvimento humano e o 

funcionamento saudável da organização. Por sua vez, os teóricos da Teoria Sistémica 

abordam a comunicação pelas redes existentes. 

4. A natureza da comunicação em organizações é afetada pelas necessidades e motivos 

pessoais dos seus membros: não pode deixar de se referenciar que a organização é um 

suprassistema composto por vários e variados grupos e indivíduos. A Teoria Sistémica 

defende-o e acrescenta que as escolhas, metas e informação dos membros fazem da 
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organização o que ela é. Neste sentido, estes teóricos consideram que a organização é, 

em larga medida, definida pelas interações que se criam entre os seus membros. 

5. A autoridade organizacional depende da credibilidade da comunicação: a ênfase 

colocada na autoridade e hierarquia é atribuída aos estruturalistas da Escola Clássica. 

Para estes, a organização é uma estrutura hierárquica de relações de autoridade. 

Apelando à teoria de Weber, a autoridade é legitimada pela burocracia. Barnard reforça 

que a verdadeira autoridade é estabelecida de baixo para cima. Acrescente-se que a 

legitimação dessa autoridade faz com que as diretivas sejam aceites e cumpridas à 

risca, evitando situações de potencial conflito. 

6. A comunicação é uma parte essencial da tomada de decisões na organização: a tomada 

de decisão implica informação, independentemente de esta ser feita de forma individual 

ou em grupo. A informação, é obtida através do processo de comunicação. Quando a 

decisão é tomada no seio do grupo, a comunicação assume ainda um papel mais 

basilar. Para a Escola das Relações Humanas, a participação dos indivíduos na tomada 

de decisões e na resolução de problemas e feita com o auxílio precioso da comunicação. 

7. As redes de comunicação emergem no processo de informação: é inegável que este 

contributo advém das teorias dos autores que compõe a escola de pensamento 

sistémico. De facto, a Teoria dos Sistemas baseia os seus pressupostos na existência de 

redes de comunicação, no seio da organização. A informação dá-se por meio dos canais 

formais, horizontal e verticalmente, na forma ascendente e descendente. Mas também 

se aceita que flua através dos canais informais, que surgem devido à existência dessas 

mesmas redes de comunicação. Estas redes informais são aceites porque se verificou, 

nas teorias Clássica e das Relações Humanas, que os canais formais não são 

suficientes. Estas redes não são só aceites pela gestão da organização, são também 

reconhecidas por ela. 

Como complemento a estes pressupostos propostos por Littlejohn, poderíamos acrescentar mais 

dois princípios: 

8. A comunicação é a forma de criar e transmitir os valores intangíveis de uma 

organização: a cultura organizacional é um elemento basilar ao funcionamento de uma 

organização e a comunicação permite que esta seja divulgada e se propague ao seu 

expoente máximo. Tal como postulado na Teoria da Cultura Organizacional, a cultura é 

uma forma criar identidade e identificação com a organização, moldando 
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comportamentos, em consonância com a atividade e objetivos organizacionais. Estando 

esta definida, a identidade organizacional pode ser transmitida para o exterior da 

organização, criando uma imagem (conjunto de perceções que os consumidores 

formam através das mensagens veiculadas – sob a forma de cultura organizacional, já 

que toda a comunicação deve ser coerente) e gerando uma reputação, o que permitirá à 

organização a sua sobrevivência no sistema social e organizacional em que se insere. A 

informação circula através das redes formais e informais, de forma ascendente e 

descendente, e entre as várias partes que compõem o sistema organizacional e entre 

este e o meio ambiente que o circunda. 

9. A comunicação é uma forma de legitimação do poder: para os que se identificam com a 

Teoria Crítica e Pós-moderna, a comunicação é a forma de legitimação das estruturas de 

poder, da assunção da hegemonia de uns sobre os outros e a prova das assimetrias que 

existem nas organizações. As minorias não têm poder de decisão ou influência na 

atividade organizacional, pelo que, a comunicação é feita de forma a propagar os 

discursos da maioria, sem considerar as fações menos visíveis na organização. 

 

1.4. De diferentes formas se faz a comunicação nas organizações  

A comunicação organizacional tem como objetivo que as pessoas possam reunir “informação 

pertinente acerca das organizações em que participam e das mudanças que ocorrem dentro das 

mesmas (Marín, 1997, p. 163). Esta “serve, portanto, como um mecanismo para que os 

indivíduos se adaptem à organização, e também ajuda a que esta se integre no ambiente 

relevante dentro da sociedade global” (p. 164). De uma forma geral, permite que se reúna 

informação sobre a atividade organizativa, as transformações que nela ocorrem, facilita a 

concretização de objetivos pessoais e coletivos e é o fator principal se pensarmos em atividades 

que exijam coordenação dos esforços e cooperação para que estes sejam bem aplicados. 

Partilhar objetivos e assumir os objetivos organizacionais como seus, implica um trabalho 

comunicacional bastante exigente, no que respeita a seleção e timing da informação. Em suma, 

“o poder, a liderança e a tomada de decisões dependem do processo de comunicação, quer 

explícita, quer implicitamente, já que esses processos não teriam sentido na ausência de 

informações” (Hall, 1984, p. 132).  

Para o efeito, numa organização existem diferentes canais de comunicação (formais e informais) 

que se propagam em direções diferentes, mas não necessariamente opostas (vertical, horizontal, 
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descendente e ascendente). Na verdade, a comunicação é feita em vários tipos, caracterizada 

pelo tipo de relação entre os indivíduos: interpessoal, interunidades, interorganizacional e entre o 

ambiente que circunda a organização (Hall, 1984, p. 134). Assim sendo, uma organização não 

fala apenas para um tipo de público, há que direcionar os esforços comunicativos, no sentido do 

alcance a sua máxima eficácia, evitando o desperdício e a entropia.  

Importa, pois, definir o conceito de ‘público’. Um público consiste num grupo (que pode ser um 

conjunto de vários grupos) com interesses comuns. É um conceito que se opõe à noção de 

“privado” ou “particular”, podendo, ser entendido como coletivo concreto, recetor ou ator coletivo. 

Na visão de Esquenazi (2006, p. 86) público refere-se a “um grupo de pessoas que têm algo em 

comum”. Focando-se na experiência de receção, o autor defende ainda que um (o) público é um 

grupo de pessoas que estão ligadas por interesses, convicções, gostos ou experiências. 

Já McQuail define que o público é um “conjunto geral de cidadãos livres de uma dada sociedade 

ou espaço geográfico mais reduzido. (…) Os membros de um público genuíno em democracia 

são livres de se associar, trocar ideias, organizarem-se e expressarem-se a respeito de todos os 

assuntos” (2003, p. 508). 

Por seu lado, Lopes define público(s) como sendo 

“comunidades de estranhos, efémeras e contigentes, que se formam pela 
convocatória de um discurso e pela apropriação reflexiva de sentido. Comunidades 
que, no entanto, apesar de pouco cristalizadas, assentam na possibilidade de 
acrescentar mundos aos mundos da vida” (2007: 5). 

Para diferentes tipos de público, a organização terá que ter uma comunicação diferenciada, 

sendo esta adaptada em função das necessidades comunicacionais de cada grupo. 

Falaremos de dois tipos de relação comunicacional que se pratica nas organizações: 

comunicação interna e comunicação externa. A primeira é a que é “mantêm os membros da 

organização entre si”, e designa-se de comunicação interna, e a comunicação externa trata-se da 

“transmissão de informação com pessoas e grupos do exterior” (Marín, 1997, p. 164). 

 

1.4.1. A comunicação interna 

A comunicação interna é constituída pelos processos comunicativos realizados no interior da 

organização, com a finalidade de conseguir uma “estabilidade na organização tendo em vista a 

realização dos seus objetivos” (Marín, 1997, p. 166) e ainda criar e manter uma cultura 

organizacional, bem como de conseguir a “socialização dos seus membros” (Marín, 1997, p. 

166). Defende ainda o autor que, a comunicação interna se baseia nos “processos e 
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subprocessos através dos quais se procura que os membros da organização cumpram as tarefas 

que lhes estão designadas e em como os canais d informação o facilitam, de acordo com os 

objetivos propostos para o grupo” (Marín, 1997, p. 166). 

Helena Gonçalves considera que “a comunicação interna é lugar de terapia organizacional, 

espaço privilegiado de gestão de comportamentos” (2005, p. 506), já que,  

“Junto dos públicos internos (…) a comunicação é fundamental na partilha de 
informação, na construção de sentidos preferenciais e consequente mobilização das 
pessoas. Porque a comunicação é muito mais do que parti lhar informação e 
compreender o outro. É espaço de intenção do novo conhecimento, criativamente 
desenvolvido no processo de interacção onde cada membro traz a sua perspectiva, o 
contributo específico que gera novos significados, revelando-se o resultado final mais 
do que o somatório das partes. É um novo olhar, é mais conhecimento de que todos 
aproveitam para abordar os problemas e desafios que constantemente crescem à sua 
volta (Gonçalves, 2005, p. 506). 

Margarida Kunsch (2007) defende que a comunicação interna integra “as primeiras iniciativas 

da existência de comunicação nas organizações – a comunicação administrativa ou gerencial”, e 

assume um carácter “funcional e instrumental” (p. 43). 

Os canais utilizados na comunicação interna têm como função “o cumprimento das tarefas 

organizacionais, dirigindo as atividades dos membros da organização” (Kreps, 1990, p. 25) e 

são considerados como “ferramentas extremamente importantes para a direção, coordenação e 

reestruturação das atividades organizacionais” (Kreps, 1990, p. 20). 

Dentro da comunicação interna de uma organização podemos distinguir a comunicação que é 

realizada através dos canais formais criados para o efeito, ou através dos canais informais. Na 

verdade, a organização não sendo uma mera soma das partes, só é completa quando se 

considera a realidade organizacional formal e a informal. Sem exclusão de partes.  

A comunicação formal segue as linhas da estrutura hierárquica e administrativa e dá-nos “uma 

visão clara dos canais de transferência de informação planeados para a organização” (Marín, 

1997, p. 168). Para que a comunicação interna aconteça, os canais formais representam uma 

parte significativa do fluxo comunicacional da organização, já que estes servem de canal para 

“promover o desenvolvimento das tarefas produtivas, a sua coordenação e cumprimento” 

(Marín, 1997, p. 174). Em boa medida, os canais reconhecidamente formais da organização são 

as estruturas administrativas da própria organização, com os seus departamentos e respetivos 

subdepartamentos. Na verdade, “as comunicações são moldadas pela estrutura organizacional e 

continuam a remodelar a estrutura” (Hall, 1984, p. 147).  
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Podemos, ainda fazer distinção entre comunicação vertical, sendo que esta pode fazer-se de 

forma ascendente e descendente, e horizontal. A comunicação formal reveste-se, na sua 

maioria, de instruções de tarefas e informação sobre os processos adotados e as práticas 

organizacionais a seguir, transportando consigo normas, valores e regras sobre como proceder. 

Claro está, estas instruções e informações são passadas de forma vertical e descendente. Esta 

segue, de forma rígida, as linhas da estrutura hierárquica e é considerada como uma forma 

natural de comunicação na organização, sendo aceite entre os demais colaboradores. Tem como 

função principal “informar os diferentes participantes sobre a cultura da organização, as 

características gerais do negócio, da envolvente externa ou de práticas específicas da 

organização” (Ferreira et al., 2001, p. 375). 

Pode a comunicação estabelecer-se em sentido contrário, de forma ascendente, levando a 

informação para os superiores hierárquicos. A comunicação ascendente é aceite nas 

organizações em que haja uma adequada planificação comunicativa. Na verdade, verifica-se 

uma crescente valorização da comunicação ascendente. Esta proporciona informação 

importante sobre os problemas que os indivíduos têm; revela o feedback sobre instruções e 

informações recebidas, surgindo, por vezes, na forma de sugestões; funciona como um “retorno 

informativo” (Marín, 1997, p. 178), o que permite a avaliação da efetividade comunicativa e 

reforça a coesão entre os membros. Tem como função a “resolução de problemas encontrados 

no sev trabalho, ou na organização no seu conjunto e ainda para conhecer as atitudes dos 

trabalhadores” (Ferreira et al., 2001, p. 375). 

A comunicação horizontal estabelece-se entre os indivíduos de igual hierarquia da organização, 

ocorrendo mais a nível interpessoal e tem como objetivo “a coordenação de atividades entre 

unidades e o suporte socio-emocional que os membros da organização se dão mutuamente 

(Ferreira et al., 2001, p. 375). Facilita a coordenação e execução de tarefas; permite a troca de 

informações fora da supervisão da comunicação formal e é um forte auxílio na resolução de 

problemas e conflitos. A comunicação lateral incorpora uma série de tomadas de decisão e 

posição face às instruções e informações que são veiculadas pela direção da organização, já que 

“ a compreensão mútua entre os colegas é uma das razões do poder do grupo de pares” (Katz & 

Kahn, 1978, p. 445, citado em Hall, 1984, p. 142).  

Já a comunicação informal proporciona aos indivíduos “informação que lhes interessa sobre o 

que está a ser feito e sobre as mudanças que estão a ser levadas cabo na organização, 

ajudando-os a compreender a vida organizacional e a dirigir estrategicamente as suas próprias 
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atividades” (Kreps, 1990, p. 208). Esta é “fundada em relações espontâneas de simpatia, que 

dão lugar a uma inter relação pessoal de natureza afetiva e duradoura” (Marín, 1997, p. 181). 

Os grupos informais estabelecem-se paralelamente aos grupos formais. Recorde-se, a propósito 

que, sendo a organização um sistema social, que considera as relações sociais do indivíduo, a 

comunicação que se faz no âmbito da atividade organizacional nem sempre é oficial. As relações 

de amizade que se criam propiciam a comunicação informal, sendo esta feita face a face, 

propagando-se de forma muito mais rápida (e eficaz) do que a formal. Note-se que, as redes de 

comunicação informal, por onde passam informações pertinentes sobre a organização, sendo 

criadas ou controladas pelos colaboradores que não sejam responsáveis pelas redes formais, 

fazem com que nem sempre a quem está no topo da hierarquia saiba de tudo o que acontece 

na organização, dificultando o seu trabalho. Contudo, a importância destes grupos é vital para a 

organização e para a comunicação: “sem a existência dos grupos informais, a comunicação nas 

organizações seria muito pobre” (Marín, 1977, p. 184). 

 

1.4.2. A comunicação externa 

As ações comunicativas que são dirigidas especificamente para os públicos externos têm, como 

função primordial, a construção da  

“informação pertinente e ajustada aos propósitos da organização, divulgando o seu 
projecto e promovendo as suas performances, colocando-as, para apreciação e 
julgamento, ao alcance dos stakeholders, num processo de conquista de visibilidade e 
legitimidade” (Gonçalves, 2005, p. 507).  

A partir do conjunto de informações que passam para o exterior, os públicos são capazes de 

construir uma imagem da organização, sendo que, a direção da mesma (positiva ou negativa) 

dependerá, quase na sua totalidade, da organização em questão, uma vez que a imagem 

depende da “associação de ideias, sobre as quais quanto mais se souber, mais eficazes se 

tornarão as relações de uma empresa com o público” (Lloyd & Lloyd, 1984, p. 25). 

Desta forma, a comunicação externa deve ocupar-se de transmitir simultaneamente as 

mensagens certas que permitirão a construção de uma imagem positiva e sólida e que refletirão 

a diferença entre a organização a que respeita e a concorrência. Dirigida especificamente aos 

públicos externos, enfatiza “a divulgação dos produtos e da organização” (Kunsch, 2007, p. 43). 

O meio envolvente da organização molda, de uma forma indelével, a comunicação que é feita a 

partir dela para o exterior. A interdependência que existe entre a organização e o meio 

envolvente é um facto e um facto que tem muito peso na hora de decidir quais as políticas 
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comunicacionais a adotar e qual a direção das mesmas, bem como, afeta, de forma 

contundente, a cooperação entre colaboradores e a coordenação das respetivas tarefas. Senão 

veja-se: a organização, sendo considerado, concomitantemente, como um sistema (estando as 

respetivas partes em cooperação e inter-relação contantes) e aberto (estando a organização e o 

meio ambiente em inter-relação e interdependência contantes), implica que a organização e o 

meio ambiente se influenciem e se moldem mutuamente. Neste sentido, Marín crê que a 

definição da organização como um sistema social aberto faz com que esta opere “num campo 

interorganizacional, e que deve coordenar, portanto, as suas atividades com outras entidades 

com quem compartilha algum tipo de interesse” (1997, p. 199). Um sistema social aberto faz 

com que a atividade de que uma organização se ocupe, dependa da atividade de outras, fazendo 

com que se crie um suprassistema que subsiste com outros suprassistemas, dentro e fora do 

ambiente organizacional, numa contante relação de interdependência. Claro está, a 

comunicação tem o papel primordial de fazer com que esta máquina organizacional se 

mantenha bem oleada, já que o ambiente envolvente de uma organização mais não é do que um 

“ambiente de informação” (Marín, 1997, p. 200). 

Fisher corrobora esta relação de interdependência, ao afirmar que a comunicação externa mais 

não é do que o conjunto de “eventos e políticas comunicativos que envolvem uma interação 

bidirecional entre a organização e o seu ambiente” (1993, p. 125). No sentido de ser a ponte 

entre a organização e os seus públicos, a comunicação representa a concretização dos 

propósitos organizacionais no seu todo. 

Kreps (1990, p. 229) considera que a comunicação externa tem apenas duas atividades, que 

estão interrelacionadas: o envio e busca de informação. O que torna a organização como 

recetora e emissora de informação, simultaneamente. 

A comunicação externa tem, como destinatários, públicos diferentes, pelo que deve ser 

direcionada e planeada em função das características doa mesmos. Marín (1997, p. 204) 

considera que existe um grupo de intervenientes, que devem sempre ser levados em 

consideração quando se planeia a comunicação da organização: o departamento de 

comunicação; os clientes; a comunidade local; o governo central; o governo local; as instituições 

educativas; os fornecedores de bens e serviços; os grupos financeiros; os meios de comunicação 

social; outras instituições do ambiente envolvente; as ‘supraorganizações’ e a concorrência. 

Acrescente-se a esta lista os colaboradores diretos da organização, já que eles são (talvez sejam 

até os primeiros) uma fonte importante, no que respeita a disseminação da cultura 
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organizacional – através das mensagens que são transmitidas a familiares e amigos, quer seja 

sobre a organização no seu modo de funcionamento, quer seja nos serviços que esta oferece.  

De uma forma ou de outra, todos estes grupos mencionados influenciam, de forma ativa, se 

bem que impercetível, a comunicação organizacional. Através do feedback (que pode ser obtido 

através de estudos de mercado, ou através de contacto direto), a organização explora todo o seu 

potencial comunicativo. Se algum destes grupos influenciar diretamente a sua atividade (por 

exemplo, através da criação de leis), essa ação e ‘imiscuição’ na vida organizacional já é bem 

mais visível e constrangedora.  

Destaque-se o trabalho que os departamentos de comunicação têm nesta matéria (tão 

importante quanto o papel que têm na manutenção das estratégias de comunicação interna). 

Sendo a organização um sistema, cujas partes devem estar em perfeita consonância, a 

comunicação externa é, a par da comunicação interna, a forma de levar adiante a performance 

organizacional. Neste sentido, os departamentos de comunicação têm a suprema tarefa de 

tornar a comunicação externa mais um dos outputs que personificam a “coordenação de todos 

os esforços para conseguir uma maior eficácia na transferência de informação entre a 

organização e o ambiente” (Marín, 1997, p. 204).  

Da mesma forma, as Relações Públicas desempenham um papel crucial na persecução da 

eficácia comunicacional. Marín aponta que as Relações Públicas, no que concerne à 

comunicação externa, têm como funções  

“criação e manutenção da identidade e do prestígio mediante a informação ao 
público; ajudar a assegurar a sobrevivência da organização identificando ameaças 
potenciais e planeando estratégias para resistir a essas ameaças (…) e alcançar a 
cooperação dos agentes externos; e aumentar a efetividade da organização para 
melhorar a sua produtividade através da amplificação dos seus mercados” (1997, p. 
210). 

O autor aponta ainda que as Relações Públicas, no que concerne à comunicação externa, fazem 

bem mais do que um mero envio e procura de informação de e para o ambiente. Estas ocupam-

se das relações com os acionistas e com os grupos financeiros, dos assuntos dos consumidores 

e do ambiente, das comunicações com sindicatos, das relações laborais, dos assuntos da 

comunidade, das relações com o Governo, da imagem e identidade organizacional, entre outros 

(Marín, 1997, p. 208). 

Fisher (1993, p. 128) estabelece que a comunicação externa se faz quatro etapas distintas: 

análise do ambiente envolvente; interpretação da informação externa; formulação da estratégia e 

gestão do fluxo externo de comunicação.  
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2. A Comunicação e a Ciência 
“O primeiro dever do homem de ciência é a comunicação; só é ciência, a ciência 
transmissível”. 
Leonardo da Vinci (Século XV) 

A Ciência é a atividade que permite que exista o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e 

económico. É, por isso, fundamental que todo o universo da Ciência não esteja confinado ao 

espaço em que este se produz. É aqui que a comunicação, pela disseminação do conhecimento 

científico, se reveste de uma importância fulcral. A comunicação é a única via entre a produção 

do conhecimento científico e o grande público, já que, “a sociedade necessita da Ciência como 

esta da sociedade. A consciência do seu papel e da sua natureza tornou-se um elemento 

fundamental para a democracia” (Barbeiro, 2007, p. 9).  

A Ciência é, aliás, tão vital a uma sociedade que Emília Afonso defende que:  

“Numa sociedade democrática é fundamental levar até aos cidadãos conhecimentos sobre 
ciência e tecnologia que invadam as suas vidas, de forma a permitir moldar o seu hoje e o 
seu futuro, para que possam compreender, criticar e desenvolver as ferramentas para 
fazer face às suas escolhas individuais” (Afonso, 2008, p. 21). 

E Luís Barbeiro (2007, p. 9) corrobora, ao afirmar que  

“[A ciência] Está entrelaçada na nossa sociedade, a alargar em permanência as fronteiras 
do conhecimento, mantendo uma complexa relação que se perpetua na reciprocidade: a 
sociedade necessita da ciência assim como esta da sociedade”. 

Na verdade, quando o autor aponta que cabe à sociedade a “responsabilidade de determinar o 

seu [da ciência] rumo” (Barbeiro, 2007, p. 9), a comunicação da atividade científica assume 

uma importância vital, na manutenção do fluxo entre a comunidade científica e a sociedade. Esta 

‘ponte’ constitui um esforço que é, e deve ser, contínuo e ininterrupto. Ana Correia Moutinho 

(2007) afirma mesmo que “a comunicação e popularização da Ciência é um esforço que 

recomeça todos os dias” (p. 19).  

Estruturalmente, a comunicação da Ciência, pela via formal, faz-se através da publicação “em 

revistas de conteúdo altamente especializado” (Crane, 1975, p. 34), já a vertente informal, 

realiza-se através das “comunicações orais, troca de cartas e conversas” (p. 36). 

2.1. Como definir Ciência? 

Em amplo sentido, ‘Ciência’ vem do latim scientia que significa conhecimento. Baseia-se no 

método científico para alcançar esse conhecimento e personifica o próprio conjunto de 

conhecimento(s) e teoria(s) conseguido(s) através desse método, de forma sistematizada. O 

Homem percebeu que, através da observação e experimentação, era possível conhecer o 

universo, o ambiente que nos circunda e a nós mesmos. E, para muitos investigadores e 
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pesquisadores, a investigação científica tornou-se num objetivo a que se dedicam, 

transformando-a numa profissão, sujeita a regras e controlo.  

Há várias definições de ‘Ciência’ e há saberes que não chegam a ser considerados como tal, 

dependendo, designadamente, da possibilidade de definir problemas, usar e aplicar 

metodologias, testar hipóteses e chegar a resultados. Para o Presidente da Royal Society of 

London (a academia científica mais antiga do mundo), Paul Nurse, a Ciência “é uma cultura 

universal de respeito pelas observações e necessidade de verificação. É céptica por natureza, 

rejeita dogmas”3.  

Certo é que a Ciência não é um conhecimento certo e assertivo: pressupõe estudo, pesquisa e 

investigação, revela-se na leitura, reflexão e sistematização de práticas e conhecimentos, e apoia-

se na lógica das suas descobertas, supondo que os “valores e pontos de vista pessoais são 

colocados de parte no decorrer da pesquisa” (Babbie, 2003, p. 476). Parte de uma pergunta 

inicial e vai em busca das respostas, originando sempre novos caminhos de e para investigação. 

Na sua forma mais simples e, ao mesmo tempo, complexa, a Ciência assume-se como uma 

questão, quer ser questionada e não desiste de questionar. 

A Ciência e o conhecimento que dela advém são tão fundamentais que, Coutinho, Araújo e 

Bettencourt-Dias (2004) defendem que “o conhecimento científico é necessário para muitas 

decisões do dia-a-dia e para uma melhor compreensão do mundo que nos rodeia” (p. 14). Para 

suportar esta ideia, os autores afirmam que: 

“O exercício da cidadania e a eficiência do processo democrático dependem 
largamente de um melhor conhecimento de temas relacionados com a Ciência e a 
tecnologia, que muitas vezes estão na base de diversas decisões políticas” (Coutinho 
et al., 2004, p. 14). 

Ruão, Neves; Botelho e Nogueira (2012) apresentam a Ciência como “o fenómeno amplo e 

complexo de desenvolvimento do conhecimento, incluindo todos os tipos de conhecimento 

humano alcançado cientificamente” (p.171). Acrescente-se a esta ideia o que ficou estipulado 

por Costa, Ávila e Mateus (2002), de que a Ciência é a materialização do conhecimento humano 

e tem um grande impacto na vida social, tanto que deve estar presente, cada vez mais, na 

cultura dos cidadãos. 

O conceito ‘Ciência’ não é um conceito estanque, pelo que, à semelhança de outros termos 

(como a comunicação ou a comunicação organizacional) sofreu uma evolução com o avançar 

dos estudos relacionados. A História tem marcos temporais que definem todo o percurso 

                                                 
3 Entrevista dada ao Jornal i, no dia 29701/2014, disponível em: http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paul-nurse-corte-nas-bolsas-da-ideia-
fazer-ciencia-jogar-no-casino-0/pag/-1 
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histórico sucessor, e a história da evolução científica não é exceção. O conceito de ‘Ciência’ tem 

dois períodos marcantes, a partir dos quais todo o conhecimento científico se define. Numa 

primeira fase e sob o ponto de vista do ‘modelo do défice cognitivo’, a Ciência era vista como 

uma atividade neutra, não problemática e constituída por um conhecimento único (Thomas, 

1997; Gregory & Miller, 1998). Numa segunda fase e de acordo com o ‘modelo interativo’, a 

Ciência passa a ser considerada como “uma forma de conhecimento que não detém uma 

verdade absoluta, que pode ser problemática e nem sempre beneficia as populações” (Coutinho 

et al., 2004: 115).  

 

Breve história da Ciência  

Defende Ben-David (1975) que há um ‘antes’ e um ‘depois’ na história da Ciência, sendo o 

marco crucial de divisão, a II Guerra Mundial. Kuhn (1998) apelida, este(s) momento(s) 

histórico(s) de viragem, de “revolução científica”: “episódios de desenvolvimento não-cumulativo, 

nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, 

incompatível com o anterior” (p.125). Com isto, quer o autor dizer que, quando ocorre uma 

mudança de paradigma, “é porque o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente 

na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo 

paradigma” (p.126). 

Nas décadas de 20 e 30 do século XX (já depois da I Guerra Mundial) houve uma descrença na 

Ciência, pelo abalo da “crença que a Ciência (e o pensamento racional em geral) levaria o 

progresso humano ininterrupto” (Ben-David, 1975, p. 2-3). A crise económica de 1929, 

sobretudo, levantou muitas questões sobre o papel da Ciência na mudança e no progresso 

social. Nesta fase, os estudos científicos e as investigações foram perturbadas pelas teorias de 

previsibilidade da Ciência e do crescimento cumulativo da mesma – tal entendimento significava 

que o que fosse descoberto num certo tempo seria determinado pelo estado do conhecimento 

no ponto precedente (p. 4). Já na década de 30 surgiu a teoria de que o desenvolvimento 

científico tinha sido determinado até então, pelas necessidades económicas. Os contributos de 

maior importância dessa fase, segundo o autor, foram de Michael Polányi, com a obra The logic 

of Liberty (1951, citado em Ben-David, 1975: 9), com a formulação do conceito de ‘comunidade 

científica’ – note-se que esta obra só foi publicada na década de 50, mas os seus estudos 

reportam à primeira fase do desenvolvimento da Ciência – sendo empregue para descrever o 

“modo como os cientistas conseguem manter entre si uma estreita disciplina, muita liberdade 
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individual (…) julgamento de publicações e sanções puramente informais de aprovação e 

desaprovação” (p.9); e de Robert Merton (que fará a ponte entre as duas fases de 

desenvolvimento da Ciência) que lança as bases para a consideração da Ciência moderna, e da 

ligação entre a Ciência e a sociedade. Mais ainda, foi Merton quem desenvolveu a teoria de que 

os valores sociais têm influência no crescimento e desenvolvimento científico, de onde nasce o 

conjunto de normas institucionalizadas de conduta, aplicadas à Ciência, mais conhecido como o 

‘ethos científico’ (que explicaremos mais à frente, bem como as implicações que trouxe) (Ben-

David, 1975, p.9). 

Esta ‘divisão’ histórica não é unânime, pelo que, a visão de João Caraça (2007) é diferente: 

“A actividade científica surge ligada de uma forma forte e motivadora à vida 
económica e social no decurso no século XIX. A partir de então, tendo estimulado a 
emergência das Ciências sociais aplicadas (os ramos não militares da engenharia) e 
das Ciências sociais, o papel da Ciência nas sociedades modernas torna-se 
insofismável. E, na segunda metade do século XX, vemos a Ciência ocupar um lugar 
insubstituível em termos de garantia de liderança geoestratégica com base 
tecnológica” (p. 13). 

A II Guerra Mundial, por seu lado, trouxe uma viragem nas funções sociais da Ciência. Os 

benefícios que a Ciência e a pesquisa científica trouxeram à indústria tecnológica militar foram 

suficientes para convencer os governos e as grandes indústrias da utilidade da investigação 

científica. Pese a não concordância quanto ao momento de mudança de pensamento sobre a 

importância da Ciência, facto é que a Ciência moderna acarretava uma única promessa: 

“transformar o mundo para, em última análise o dominar” (Caraça, 2007, p. 13), aliando a si o 

poder político, já que é capaz de promover o conhecimento sobre as formas e os meios de 

exercer esse poder. 

É no progresso militar que têm início os financiamentos governamentais “para apoiar e fazer 

progredir a Ciência” (Ben-David, 1975, p. 12). E com esta importância dada à Ciência, os 

cientistas passam a fazer parte da elite social, com uma profissão de prestígio. Com a Ciência 

em alta, socialmente, foi necessário adaptar as estratégias científicas e aproximar os estudos da 

Sociologia da Ciência ao “estudo internacional da comunidade científica, ou, mais 

concretamente, das redes de comunicação e das relações sociais entre cientistas” (Ben-David, 

1975, p. 15). Esta transposição do foco de interesse do trabalho de laboratório para as redes de 

comunicação tem que ver com o aparecimento de “uma concepção de Ciência como sendo o 

trabalho de uma comunidade no sentido sociológico” (Ben-David, 1975, p. 16).  

Neste ambiente, Thomas S. Kuhn (1974) reelaborou o conceito de ‘comunidade científica’, para 

descrever uma comunidade formada pelos cientistas, fechada às relações com o exterior (quer 
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de fora para dentro, quer de dentro para fora). Desse modo, a Ciência aprecia interdita à 

influência social externa, sendo que “o que os cientistas fazem e o modo como o fazem é 

determinado por suas próprias tradições” (citado em Ben-David, 1975, p. 17). Desta forma, 

estávamos perante uma comunidade de tal forma fechada que a socialização dos novos 

membros acontecia pela aceitação destas regras de restrição interventiva, o que tornava a 

Ciência inacessível ao público e isolada das características da comunidade em que os cientistas 

se inserem. É um mundo completamente à parte da sociedade em que se insere e da qual 

depende para que a Ciência progrida. 

Sociologicamente, estas comunidades científicas fechadas acabam por gerar as redes de 

comunicação restritas e bastante controladas, funcionando de acordo com os interesses de 

investigação de cada um desses grupos, fechados à comunidade em geral. 

Mas a II Guerra Mundial prova a aplicabilidade da Ciência e facilita a aceitação da sua influência 

direta na economia. Desse modo, os órgãos de gestão acabam por ‘naturalizar’ os sistemas de 

medição da produção científica, afetando a estes valores um determinado número de pessoal e 

de verbas para a sua concretização. No seguimento da aceitação da importância da Ciência, 

houve ainda uma tendência para a profissionalização a tal ponto que a medição da produção 

científica e, mais recentemente, a análise quantitativa (feita pelo número de citações) se 

tornaram uma realidade. A investigação científica e a Ciência Passaram a fazer-se em 

organizações geridas numa estreita relação entre a distribuição de financiamento e o índice 

quantitativo de produção.  

 

As Ciências da Comunicação como campo de estudo e investigação 

“As Ciências da comunicação têm por objecto o estudo da comunicação, mas não 
existe uma Ciência da comunicação, uma vez que a comunicação faz apelo a várias 
disciplinas. A comunicação é um objecto de conhecimento interdisciplinar, no 
cruzamento das disciplinas tradicionais e dos saberes recentes ligados a uma 
formidável expansão” (Wolton, 1999, p. 404). 

A génese do campo de estudos e investigação das Ciências da Comunicação é formalmente 

situada na década de 50 do século XX, altura em que se começaram a formar os primeiros 

departamentos de Ciências da Comunicação nalgumas Universidades. Em Portugal, o interesse 

surge um pouco mais tarde, aquando da génese, na Universidade Nova de Lisboa, do primeiro 

curso na área da comunicação, em Comunicação Social, somente em 1979. A criação deste 

curso do Ensino Superior marca o lançamento das Ciências da Comunicação como área de 

interesse de investigação no país, também através da criação do primeiro curso de pós-
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graduação em Comunicação (criado na Universidade Nova de Lisboa, em 1983), do nascimento 

do primeiro Centro de Investigação em Ciências da Comunicação – o Centro de Estudos de 

Comunicação e Linguagens (CECL), criado em 1983 – e da primeira revista científica específica 

da área: a Revista de Comunicação e Linguagens (Martins, 2012). A expansão a outras 

Universidades foi o mote para a “produção de conhecimento em centros de pesquisa 

especializados” (Martins, 2012: 236). Atualmente estarão em funcionamento, entre 

universidades públicas, privadas e politécnicos, mais de 30 licenciaturas na área da 

comunicação (Martins & Oliveira, 2012). Defendem os autores que o ensino (e mais 

especificamente as pós-graduações) estão intimamente ligadas à expansão da atividade de 

investigação das Ciências da Comunicação, pelo que “é, pois, compreensível que muitos cursos 

tenham sido criados na esteira de novas linhas de investigação” (Martins & Oliveira, 2012, p. 

286). Até 2006, ano em que se implementou o processo de Bolonha, o ensino “pós-graduado 

era vocacionado especialmente para investigadores de carreira e professores universitários, isto 

é, para uma população particularmente ligada ao mundo académico e à Ciência” (Martins & 

Oliveira, 2012, p. 297).  

Em 2011, contabilizavam-se 88 cursos de pós-graduação a funcionar em Portugal, distribuídos 

respetivamente: 75 cursos de 2º ciclo, 12 cursos de Doutoramento e uma Pós-graduação (sem 

atribuição de qualquer grau). Na sua maioria, estes cursos (68%) são ministrados nas 

universidades públicas, de acordo com os dados fornecidos pelos autores.  

Uma vez que “o ensino e a investigação, na universidade, se implicam mutuamente” (Alves, 

2007, p. 101), associada a estes cursos, a investigação na área das Ciências da Comunicação 

faz-se em duas vertentes: por um lado ligada às profissões mais ‘clássicas’ relacionadas com 

esta área, como o jornalismo, a publicidade, a comunicação estratégica, o marketing e a 

produção e realização audiovisual; por outro, ligada mais às novas tecnologias e media 

emergentes, os media interativos, a comunicação multimédia, a arte digital e as artes visuais 

(Martins & Oliveira, 2012). Não obstante o crescente número de cursos e de alunos que 

procuram esses cursos de pós-graduação, os autores consideram que “deverá reconhecer-se 

que só os cursos de terceiro ciclo asseguram hoje verdadeiramente os requisitos de ligação 

entre 0 ensino e a investigação” (p.302). 

A Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM) é fundada em 1998, com o 

objetivo de fomentar e “desenvolver a investigação em Ciências da Comunicação”. Este 

acontecimento foi definido por Aníbal Alves como “um marco de grande importância para a 
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transição da predominância do ensino na área de comunicação para a valorização da 

investigação” (2007, p. 103). A associação, “longe de surgir no vazio, nasce da preocupação de 

docentes a braços com a valorização da sua Ciência e a busca da qualidade do seu ensino e 

correlativo desenvolvimento científico” (Alves, 2007, p. 103), procura “apoiar a investigação dos 

seus membros e de jovens investigadores, mestrandos ou doutorandos”, nomeadamente através 

da realização de congressos e publicação de revista científicas de divulgação online4.  

As Ciências da Comunicação procuram “revalorizar o sujeito, o consumo dos media, e as 

culturas do ecrã”, fixando a sua atenção no “actual e no contemporâneo e vão fixar-se no 

presente e no quotidiano” (Martins, 2010, p. 80). Defende o autor que as Ciências da 

Comunicação são herança dos Cultural Studies, que buscam aproximar a cultura dos grupos 

sociais e respetivos estilos de vida, estando atentos ao quotidiano das classes mais populares, 

no que respeita a receção e consumo dos media.  

Comunicar a investigação feita na área da Comunicação ajuda a desmistificar a ideia de 

associação da Ciência apenas à Ciência hard core como a Medicina, a Biologia, a Tecnologia, a 

Engenharia, a Estatística e outras similares. “As Ciências da Comunicação devem ser um diálogo 

que produza respostas à Ciência nos cidadãos”, afirmam Ruão et al. (2012, p. 177).   

 

2.2. Porquê divulgar a Ciência? 

"Ao promover uma compreensão cabal dos alcances e das implicações dos 
descobrimentos e invenções, a divulgação científica converteu-se num instrumento da 
democracia moderna, capaz de ajudar os cidadãos nas suas opções e aos 
responsáveis nas suas decisões"  
Amadou Mahtar M' Bow, ex diretor geral da Unesco (citado em Hernando, 2006b).  

A importância da divulgação da Ciência e do conhecimento científico nasce dos estudos levados a 

cabo na área da Sociologia da Ciência. Esta disciplina procura estudar “os modos pelos quais a 

pesquisa científica e a difusão do conhecimento científico são influenciadas pelas condições 

sociais, e, por seu turno, influenciam o comportamento social” (Ben-David, 1975, p. 1-2).  

A comunicação da Ciência e da investigação científica é fundamental para que a atividade 

científica se desenvolva e para que toda a comunidade se aperceba da sua importância. Nesta 

perspetiva, Robert K. Merton (1973), considerado o primeiro sociólogo da Ciência, fez uma 

reflexão sobre a atividade científica e mais especificamente, sobre os princípios que a regem. 

Defende que a estrutura normativa da Ciência deve ser composta por um conjunto de regras e 

costumes, valores e crenças que compõem o ‘ethos’ científico, “esse complexo de valores e 

                                                 
4 Informação retirada do site da SOPCOM, disponível em http://www.sopcom.pt/sub/pag/sobre_a_sopcom. 
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normas afetivamente totalizado, que se considera como constituindo uma obrigação moral para 

o cientista” (Mattedi & Spiess, 2010, p. 78).  

Robert Merton considerava que estas normas enfatizam a pureza da Ciência e que protegiam a 

Ciência das incursões de outros interesses, embora essa indiferença estudada relativamente a 

outras áreas institucionais possa também acarretar consequências negativas, devido às 

consequências económicas e sociais das descobertas científicas. 

“Merton considerava estas normas como um revestimento social que permitia a 
implementação dos métodos técnicos necessários à realização do objectivo 
institucional de extensão do conhecimento certificado. Com esta análise, ele 
conseguiu desviar a atenção das condições sociais externas que influenciam o 
desenvolvimento da Ciência para uma análise da sua estrutura interna.” (Crothers, 
1994, p. 118). 

Considerado como uma obrigação moral para o cientista, o ethos científico é constituído por quatro 

princípios institucionais e morais, conhecido pelo acrónimo CUDOS: o Comunalismo, ou 

comunismo (Communalism): implica que o conhecimento que advém da Ciência seja considerado 

público, propriedade da sociedade e não de um indivíduo. Os resultados da pesquisa devem ser 

divulgados através se congressos, papers, livros, jornais, etc.; o Universalismo (Universality): impõe 

que o trabalho científico siga critérios e padrões universais de verdade e avaliação, sendo que, aos 

olhos da Ciência todos devem ser encarados da mesma forma – não se baseando em critérios 

como raça, classe social, género, religião, ou outros; o Desinteresse (Disinterestedness): impede 

que a ação científica seja movida por interesses próprios, o alcance final deve ser a ampliação do 

conhecimento humano, e de forma objetiva. Nas conclusões do estudo científico não se devem 

imiscuir as crenças pessoais ou ativismos de causa; o Ceticismo organizado (Organized 

scepticism): priva o conhecimento científico de ser contaminado com preconceitos. Todas as ideias 

devem ser testadas e submetidas a escrutínio público (Merton, 1973). 

Estes princípios pretendiam garantir a concretização da “boa ciência” que, na visão de Merton, 

devia ser aprovada pela sociedade, mantendo-se íntegra e independente, e livre para o 

progresso. Esta perspetiva tornaria a Ciência superior aos conflitos sociais e concentrada em 

realizar o seu fim último: a melhoria da sociedade. Mas, acabaria por colocá-la num patamar 

bem afastado do quotidiano social, tornando-a desinteressante para a comunidade não científica. 

Assim sendo, pode defender-se que a comunicação da investigação científica deve ser um 

compromisso perante a sociedade.  

Nos últimos 20 anos acentuou-se uma preocupação cada vez maior por parte da comunidade 

científica, por razões de vária ordem (financiamento, prestação de contas, visibilidade, ensino), 
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em comunicar os seus processos e resultados ao público, à sociedade. Afinal, é a sociedade que 

valida o trabalho que é feito em âmbito científico. 

Ana Dias (2009, p. 8) sintetiza a importância da divulgação científica, ao afirmar que: 

“A divulgação da Ciência pode desempenhar um papel de enorme valor estratégico, 
pois o conhecimento científico é uma semente fértil para o desenvolvimento social, 
económico e político. Para que os cidadãos possam participar activa e 
responsavelmente na sociedade é fundamental que estejam informados e daí a 
importância vital da educação”. 

Manuel Calvo Hernando refere-se à divulgação científica como constituindo 

“um sistema de conhecimento, cujo princípio orientador é a reformulação clara, 
agradável e delimitada do conhecimento científico dos seus resultados e dos seus 
métodos (Alboukrek, 1991) e também uma forma especial de transmitir este 
conhecimento (Beltrán, 1983). Se o cientista é o responsável por esse rigor, o 
mediador entre a ciência e a sociedade é um dos elementos indispensáveis desta 
dimensão básica do nosso tempo que é a difusão do conhecimento” (Hernando, 
2006a). 

O autor (2006b) aponta, ainda, 13 funções que caracterizam e definem a divulgação científica: 

1. criação de uma consciência científica coletiva: com esta finalidade, a Ciência deve estar 

sob o escrutínio dos cidadãos, para evitar que se subjugue aos poderes dominantes na 

sociedade – financeiro, político e outros. na verdade, a esta consciência científica coletiva 

reforçaria também a própria democracia, pelo envolvimento dos cidadãos na tomada de 

decisões e discussão dos temas importantes vinculados à atividade científica; 

2. coesão entre os grupos sociais: a divulgação científica permite criar e reforçar o 

sentimento de coesão e unidade entre os vários grupos sociais, já que, de alguma forma, 

todos são chamados a participar nas aspirações e tarefas de uma parte da sociedade que 

dispõe do poder científico e tecnológico. Acresce que, esta participação promoveria a 

integração social, permitindo até que os cientistas e o público se compreendessem 

melhor; 

3. fator de desenvolvimento cultural: Pradal (1968, citado em Hernando, 2006b), um dos 

primeiros investigadores a escrever sobre a temática da divulgação científica, assume que 

divulgar é uma necessidade cultural. A divulgação é a forma de todas as invenções, 

experiências, investigações e descobertas científicas e tecnológicas cheguem aos cidadãos 

e façam parte da cultura, numa sociedade presidida pelo ideal científico. Além do que, 

para que a Ciência se desenvolva e provoque uma mudança cultural na sociedade, torna-

se necessário que se crie uma cultura científica que, na visão de Shortland (1988, citado 

em Hernando 2006b), deve conter os seguintes elementos: consciência da natureza e dos 
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objetivos da Ciência e tecnologia, incluindo as suas origens históricas e valores 

epistemológicos que encarnam; conhecimento sobre o modo como funcionam a Ciência e 

a tecnologia, especialmente no que respeita ao financiamento da investigação, à prática 

científica e à aplicação dos novos conhecimentos; compreensão mínima dos sistemas de 

interpretação de dados numéricos, especialmente aos que se referem a probabilidades e 

estatísticas; uma certa familiarização com os fundamentos de determinados setores da 

Ciência e entre os campos interdisciplinares chave como a matéria e energia, a teoria da 

informação, o meio ambiente e a saúde; consciência das interações entre a Ciência, a 

tecnologia e a sociedade, incluindo o papel dos cientistas e técnicos na sociedade como 

especialistas, e a estrutura dos processos correspondentes da decisão política; capacidade 

de atualização dos conhecimentos científicos e da aquisição de novos conhecimentos.  

4. Aumento da qualidade de vida: as descobertas e os avanços científicos são também uma 

forma de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Ora, a divulgação científica é a 

forma, através da qual, os cidadãos têm conhecimento dessas descobertas e também das 

formas sobre como aproveitá-las da melhor forma. Desta forma, a divulgação científica é 

uma atividade que seleciona, reorienta, adapta e refunde um conhecimento específico 

para transformá-lo, com destino a um contexto distinto. A esta vertente está associada 

uma perspetiva económica, já que permite acelerar o processo de desenvolvimento 

industrial e promover uma cultura empresarial que fomente a competitividade (logo, 

criando melhores produtos, melhores serviços, melhorando ainda mais a qualidade de 

vida dos cidadãos). 

5. Política de comunicação científica: numa sociedade que está cada vez mais dependente 

das tecnologias e dos avanços tecnológicos e científicos, a comunicação torna-se 

extremamente importante, por ser o veículo de uma informação honrada, crítica e 

exaustiva sobre a Ciência e a tecnologia. Acresce ainda que, uma vez que a investigação é 

financiada através do Estado e do Governo, a preocupação com a comunicação aumenta, 

dada a responsabilidade social que a Ciência assume perante os cidadãos (de quem parte 

o esforço de financiamento da Ciência, através do pagamento dos impostos). Por fim, a 

comunicação da Ciência é importante para dará conhecer as descobertas científicas e 

tecnológicas que influem diretamente na sua qualidade de vida, nos indivíduos e nos 

grupos sociais (e mesmo para ser possível fazer uma comparação relativamente aos 

outros países que têm a Ciência e a investigação como um setor de impacto). 
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6. Comunicação de risco: a comunicação de risco é que dá informação sobre os riscos a que 

estamos expostos (pode por exemplo, informar sobre os problemas derivados do meio 

ambiente, o consumo de drogas, a segurança, entre muitos outros). Este tipo específico de 

comunicação pode surgir sob a forma de persuasão ou sob a forma de informação sobre 

como a população pode reduzir os riscos em caso de um desastre. Associada à 

comunicação de risco está a necessidade de estabelecer novas relações de comunicação 

entre governos, industrias e sociedades, para edificar um novo sistema de relações que 

nos permita disfrutar de los benefícios da tecnologia com o mínimo de riscos.  Devem, 

neste sentido, os media difundir, não apenas a atualidade, mas também, toda a 

informação que seja útil ao cidadão, numa funcionalidade de prestação de u serviço 

público, oferecendo uma informação diferenciada. A Royal Society Academy criou, com 

esta preocupação o Commitee on the Public Understanding of Science, (COPUS). 

Pretendeu-se, com este programa romper as barreiras entre os cientistas e os meios de 

comunicação de massas, através da organização de diversas iniciativas, de entre as 

quais, a atribuição de bolsas aos cientistas/investigadores, dando-lhes a oportunidade 

de trabalharem num dos mass media, por oito semanas, para que pudessem 

compreender as suas lógicas, rotinas, funcionamento e especificidade.  

7. Função complementar da educação: não podendo (ou devendo, sequer) substituir o 

ensino, pode, contudo, preencher as lacunas da educação moderna, contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem ao longo da vida e ajudar o público a adotar uma 

determinada atitude perante a Ciência. 

8. Divulgação e educação: Roquepelo (1974) estabelece quatro tipos de relação entre 

quem divulga a Ciência e o ensino: 1) complementaridade: deriva da necessidade de 

especialização dos docentes e do atraso dos manuais escolares, relativamente ao 

progresso da Ciência; pelo que a divulgação complementaria, então, a educação, com 

flexibilidade e imaginação; 2) dependência direta: a divulgação científica só estará 

acessível aos que tenham conseguido uma educação suficiente para poder tirar 

benefício real da atualização de conhecimento; caso contrário, só servirá para aumentar 

o knowledge gap (lacuna de conhecimento) entre os que podem aproveitar a divulgação 

científica, e os que não podem, por falta de preparação; 3) dependência negativa: 

originada pela falta de curiosidade, por parte dos cientistas, pelo que está fora do seu 

campo de investigação e o bloqueio, por parte dos cidadãos, quando ouvem falar da 
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Ciência; 4) dependência inversa: acontece sempre que, numa relação de cooperação 

entre o investigador e o jornalista, e a adoção mútua do que caracteriza um e outro 

campo, o rigor científico, e a simplicidade e um jornalismo atrativo. 

9. Combater a falta de interesse: sobretudo no que respeita à opinião pública sobre os 

temas relacionados com a Ciência. Trata-se de criar uma forma de tornar o discurso 

científico atrativo, para que possa ser alvo de procura e interesse, por parte da 

comunidade não científica. 

10. Mensagens científicas: é necessário concentrar toda a atenção do público na utilidade 

da Ciência ao serviço da humanidade. Não basta informar sobre as descobertas 

científicas, deve informar-se também sobre os efeitos da Ciência no indivíduo e na 

sociedade. 

11. Função do divulgador: uma comparação: o divulgador aproxima-nos dos cientistas, na 

medida em que nos ajuda a compreender as ações e linguagem deles. 

12. Desdramatizar a Ciência: trata-se de uma tarefa de conciliar a democratização com a 

seleção, o rigor com a sensatez. Retirar a carga académica e formal, para converter a 

Ciência em algo acessível à mentalidade e capacidade de compreensão dos indivíduos. 

13. Aprender a comunicar: os cientistas devem, não só, aprender a comunicar entre eles, 

mas também com os cidadãos, mostrando-lhes os resultados dos seus trabalhos e o 

processo que os leva a um melhor conhecimento sobre o homem e o universo. Por um 

lado, deve ser capaz de extrair o significado do seu trabalho e, por outro, interessar e 

entusiasmar o público com os seus resultados. 

É ainda de salientar que a divulgação científica e a imagem da Ciência passaram por dois períodos 

distintos (marcados pelo antes e depois a II Guerra Mundial), sendo que, a comunicação da Ciência 

assume uma clara importância depois do período e de todas as mudanças que a Revolução 

Industrial trouxe à História e à Sociedade. De facto, é na segunda metade do século XX que se 

assiste a uma crescente consideração da divulgação como uma disciplina universitária e profissional, 

tanto pela parte dos jornalistas e escritores como de investigadores e docentes (Hernando, 2006a). 

Tal como a história da evolução da Ciência, também a divulgação científica teve um ponto de 

viragem, uma “revolução científica”, se usarmos as palavras de Kuhn (1998). No primeiro 

período da história da Ciência (até à II Guerra), e com a adoção do ‘modelo do défice cognitivo’, 

a divulgação da Ciência era feira de cima para baixo, com a transmissão do conhecimento 

científico pelos cientistas, veiculado através dos media, livros, seminários e museus. Este 
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período caracteriza-se pelo baixo conhecimento da Ciência e falta de interesse pelos assuntos 

relacionados com o conhecimento científico (Coutinho et al., 2004, p. 115). A comunicação da 

Ciência dá-se num único sentido, sem conseguir perceber se é efetiva. 

Numa outra fase, posteriormente à II Guerra, com a adoção do ‘modelo interativo’, em que se 

assiste à promoção da cultura científica. Este modelo considera “os efeitos do contexto social e dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida na forma como o público assimila e utiliza a Ciência” 

(Coutinho et al., 2004, p. 115). Desta forma, os cientistas devem adaptar os seus métodos de 

comunicação ao contexto específico. A comunicação da Ciência deixa de ser feita num só sentido, 

passando a ser bidirecional e direta, o que possibilita o feedback imediato por parte do público. 

Recentemente tem-se afirmado uma corrente de pensamento que considera que as descobertas 

científicas devem ser partilhadas com a sociedade, chamando a atenção para a importância da 

comunicação da Ciência. Mas tanto a Ciência, como a investigação científica, para serem 

comunicadas, necessitam de uma estratégia que se baseie na descodificação das descobertas 

científicas para o público que não pertença a este meio.  

Na verdade, comunicar a Ciência é um compromisso com a própria Ciência, na perspetiva de 

que “comunicar ciência é tão importante como fazer ciência, não só pelas implicações que a 

Ciência tem no dia-a-dia dos cidadãos – mesmo quando eles não se apercebem disso, mas 

também porque só comunicando ciência se despertam vocações científicas”, defende José 

Manuel Fernandes, diretor do jornal Público, numa entrevista ao canal BQ5. 

Na visão de Lemos, Araújo, Dias & Coutinho (2007, p. 76), são vários os motivos que levam a 

que os cientistas procurem estabelecer um fluxo comunicacional com a comunidade não 

científica: 

 “informar os cidadãos sobre o trabalho que é realizado com o dinheiro dos 
impostos que pagam; 

 inspirar os jovens a seguir carreiras em ciência; 

 envolver os cidadãos em decisões de financiamento científico; 

 envolver os cidadãos na atividade científica e torná-la mais familiar; 

 tornar a ciência como uma parte visível da cultura dos cidadãos”.  

 

2.3. Comunicar a Ciência 

“A Ciência hoje é precisa mais do que nunca, mas sempre foi precisa mais do que 
nunca. Não só para pôr a andar a economia, mas porque é a base de todos os temas 

                                                 
5Entrevista de José Manuel Fernandes ao canal BQ, disponível em:  http://sbbq.iq.usp.br/arquivos/spb/bq_01.pdf 
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que preocupam a humanidade e que temos de começar a discutir com mais 
argumentos científicos. Seja a escassez de água sejam as alterações climáticas. 
Precisamos de indivíduos capazes de estudar, mas também de comunicar e interagir 
com a sociedade para que prevaleça essa racionalidade. Para a Ciência ter impacto, a 
sociedade tem de estar confortável com ela. Isso não é assim porque a Ciência é 
provavelmente a actividade humana mais revolucionária, mais que a política: veja -se a 
discussão sobre as células estaminais, sobre o início e o fim da vida, sobre a Terra 
não ser o centro do universo. Os cientistas têm de conseguir comunicar e envolver as 
pessoas. Têm de envolver aplicações práticas, mas têm de conseguir expressar -se. E 
digo isto reconhecendo que os cientistas nem sempre são pessoas com quem é fácil 
falar” (Paul Nurse, entrevista dada ao jornal i)6. 

Defendem Gregory e Miller (1998) que a divulgação científica é tão antiga quanto a própria 

Ciência. A comunicação pública da Ciência, ou divulgação da Ciência, mais não é do que  

“o exercício através do qual os produtores de conhecimento científico – cientistas – 
dão a conhecer o resultado do seu trabalho a destinatários não-especialistas – leigos. 
Os objectivos subjacentes a este exercício são díspares embora tenham em comum a 
preocupação de divulgar o conhecimento científico junto dos que não integram a 
comunidade de cientistas assim fomentar uma maior compreensão da mesma” 
(Fernandes, 2011, p. 93). 

Já José Reis (2006) afirma que: 

“A divulgação científica radicou-se com o propósito de levar ao grande público, além 
da notícia e interpretação dos progressos que a pesquisa vai realizando, as 
observações que procuram familiarizar esse público com a natureza do trabalho da 
ciência e a vida dos cientistas”. 

O ano de 1985 é um marco incontornável, no que respeita à comunicação pública da Ciência. 

Ou divulgação da Ciência, ou ainda difusão científica. Ou mesmo comunicação científica, 

conforme o termo que se desejar usar. No fundo, todos estes termos se referem a uma mesma 

atividade: a comunicação que se estabelece entre o mundo da Ciência, e de produção de 

conhecimento científico e o público exterior a este mundo, numa clara tentativa de estabelecer 

uma ponte de compreensão entre estes dois mundos. A Comunicação Pública da Ciência é a 

“‘compreensão’ dos conceitos, termos e resultados científicos, mas também a percepção e 

valorização por parte do público da contribuição que a Ciência e a tecnologia fazem para as suas 

vidas” (Coutinho et al., 2004, p. 114). 

A Royal Society of London foi o primeiro organismo que se dedicou à especificidade problemática 

da comunicação da Ciência e redigiu um Relatório para a Compreensão Pública da Ciência, o 

Public Understanding of Science (Bodmer, 1985, citado em Fernandes, 2011; Afonso, 2008; 

Coutinho, et al., 2004) cujo acrónimo, PUS, denomina exatamente o movimento que se criou 

posteriormente à sua publicação.  

                                                 
6 Entrevista dada ao Jornal i, no dia 29/01/2014, disponível em: http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paul-nurse-corte-nas-bolsas-da-ideia-
fazer-ciencia-jogar-no-casino-0/pag/-1. 
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Este relatório defende que o público deve ter o conhecimento sobre a Ciência, os seus métodos, 

descobertas e limites, bem como deve estar apto a reconhecer a aplicabilidade que a Ciência e a 

tecnologia têm na vida prática, da mesma forma que devem conhecer os seus riscos. Mostrando 

o lugar que o público ocupa na produção do conhecimento científico, o PUS apresentou também 

os “modelos de comunicação” (Fernandes, 2011, p. 96) que devem suportar o conhecimento 

que o público deveria ter sobre a Ciência. Na verdade, esta comunicação proposta pela Royal 

Society of London enquadra-se nos pressupostos do ‘modelo do défice cognitivo’, definindo-se 

como um modelo “dominante da compreensão pública da Ciência e tinha por alicerce (e 

justificação) a existência de défice cognitivo e portanto de uma desigualdade entre cientistas e 

leigos” (Fernandes, 2011, p. 96). Mais ainda, este Relatório baliza esta comunicação científica 

como obrigação moral, ou responsabilidade social dos cientistas, “uma vez que a sua actividade 

é subsidiada pelos impostos dos contribuintes” (Fernandes, 2011, p. 96). A comunicação seria 

feita, então, dos cientistas para os ‘leigos’, sem que houvesse possibilidade de troca de 

impressões.  

Depois da publicação deste relatório, Moutinho (2007) defende que surgiu uma ‘nova Ciência’, 

“armada de modelos e indicadores, interventiva, experimental, mediática” (p.20), como 

consequência do movimento que visava a compreensão pública da Ciência. Posterior a este 

movimento PUS, surge, na Europa a medição da cultura científica, sendo que foi feita de forma 

longitudinal e sistemática a partir de 1989, através da criação dos eurobarómetros – inquéritos 

aplicados à população. Estes inquéritos têm como objetivo a recolha de informação sobre as 

atitudes e conhecimento científico. Já em Portugal, o primeiro inquérito aplicado à população 

surge apenas em 1996/7, tendo sido feita uma nova aplicação em 2000, pelo Observatório da 

Ciência e Tecnologia. Este movimento foi mais tardio em Portugal, já que só em 1995 surge um 

Ministério dedicado à Ciência, o Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenado por José 

Mariano Rebelo Pires Gago, tendo sido atribuída à Ciência e tecnologia, 5% do orçamento, com o 

compromisso da promoção da cultura científica assumido com a criação da Agência Nacional 

Ciência Viva (Moutinho, 2007, pp. 20-21). 

“A comunicação da ciência é pois um processo vivido em coabitação com prática científica e a 

relação da sociedade com a ciência que produz” (Moutinho, 2007, p. 21). Depois do Homo 

Economicus e do Homo Socialis, a autora defende que a importância crescente da divulgação 

científica e da solidificação de uma cultura científica dão origem ao Homo Scientificus, estando 

este associado a um processo durante o qual 
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“a ciência se autonomiza da comunidade científica e da exploração associada à 
competitividade económica para se constituir como factor de cidadania(…). Esta 
ontogenia é observável à escala global, mas também dentro de cada país/sociedade e 
reflecte-se claramente na retórica associada aos programas públicos” (Moutinho, 
2006, p. 62) 

 

Figura 1: Homo Scientificus ou a evolução das relações ciência/sociedade 
Fonte: Moutinho (2006, p. 62) 

 

A divulgação e a cultura científicas não envolvem só os cientistas. Moutinho sugere que “além da 

escolaridade formal e da educação curricular, existe uma multiplicidade de fontes de (in)formação” 

(Moutinho, 2007, p. 24). Para a autora, devem estar envolvidos na comunicação da Ciência, a 

comunidade científica, a escola, a comunicação social, os agentes culturais e o público. A 

comunicação da Ciência assumiu uma centralidade tal, que a autora define-a como “uma saída 

profissional cada vez mais procurada por quem tem formação científica (2007, p. 25).  

Com a missão de “educação social” (Fernandes, 2011, p. 94), a divulgação científica tem o seu 

ponto de viragem com a revolução científica, ocorrida no século XVII. Dado o fosso entre a 

produção do conhecimento científico e o público (não tendo este interferência neste processo), a 

comunicação pública da Ciência visa colmatar esta necessidade de um maior conhecimento sobre 

a Ciência, como forma de combate à ignorância e de progresso. Incorre neste processo uma certa 

conceção social, aliada fortemente ao progresso científico e tecnológico (Fernandes, 2011).  

Como referem diferentes autores, o público tem contato com a Ciência “através das notícias e 

dos media, mas também pela interação com aqueles que comunicam a Ciência. Geralmente, a 

Ciência é transmitida ao público leigo através de jornais, revistas, TV e internet” (Besley & 

Tanner, 2011: 239). Na verdade, a comunicação da Ciência está, frequentemente “associada à 

divulgação pública do conhecimento científico” (Carvalho & Cabecinhas, 2004, p. 6), embora o 

mesmo seja feito para diferentes tipos de público. Comunica-se a Ciência para grupos tão 

distintos como: governo e organismos do Estado; comunidade científica, escolas e demais 

membros destes agrupamentos; museus de Ciência; meios de comunicação social e indústria 

(Carvalho & Cabecinhas, 2004, p. 6). Podemos, então, afirmar que teremos dois tipos de 
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públicos distintos para as organizações que se constroem em torno da atividade científica/de 

investigação, sendo que para cada um deles se torna necessária uma comunicação diferenciada: 

a comunidade científica, composta por especialistas, para os quais a comunicação será 

estruturada com o propósito de “disseminação da Ciência”, pelo que se recorre à transferência 

de informações científicas e tecnológicas, transcritas em códigos especializados, defende Bueno 

(1985); e a comunidade em geral, composta pelos cidadãos e também pelos meios de 

comunicação que não possuam profissionais especializados em jornalismo científico. Para estes, 

a comunicação ser-lhes-á dirigira como “divulgação científica”, pelo facto de serem usados 

recursos, técnicas e processos para a veiculação de informações científicas e tecnológicas em 

linguagem acessível ao público em geral (Bueno, 1985). 

Usando uma tipificação ligeiramente mais abrangente da de Bueno (1985), Kunth (1992) propõe 

que a comunicação da Ciência deve ser feita em três vertentes distintas, para três destinatários 

distintos: (1)“Difusão de informação científica especializada: a que ocorre entre investigadores 

da mesma disciplina científica; (2) Difusão científica interdisciplinar: a que ocorre entre 

investigadores mas de disciplinas diferentes; e (3) Divulgação científica: a que ocorre entre 

cientistas e o grande público”. 

 

2.4. A responsabilidade de divulgar a Ciência: os cientistas, o jornalismo 

científico e o papel de mediação 

No que toca à disseminação do conhecimento decorrente da investigação, quando a 

comunicação é feita pelos cientistas/investigadores, a transferência do conhecimento realiza-se 

sem que se criem equívocos, pela especificidade da linguagem, facilmente descodificável pelos 

membros da comunidade científica. Já para a comunidade em geral, a divulgação da Ciência 

deve ser feita, recorrendo à descodificação dos termos característicos do discurso científico, 

realizando a veiculação da informação com a linguagem adaptada ao público a quem se dirige.  

Esta tarefa de descodificação pode não ser fácil para os investigadores/cientistas.  

Quem tem a responsabilidade de comunicar a Ciência, deve agir em duas frentes e considerar 

sempre os dois lados da questão (os cientistas/investigadores e o público) na sua tarefa de 

divulgação: por um lado, “o profissional de Ciência deverá rodear-se o mais possível dos meios 

de comunicação para conhecer de perto as suas exigências e as suas limitações” (Afonso, 2008, 

p. 41) e ao mesmo tempo, “o profissional de comunicação terá que se aproximar do mundo 

científico para conhecer os seus métodos, atitudes e condicionamentos” (Afonso, 2008, p. 41). 
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Roquepelo (1974) defende que deve existir um ‘terceiro homem’ na comunicação da Ciência, 

tendo este sujeito como tarefa servir de ‘mediador’, sendo que corresponde a um “lugar 

intermédio no processo de divulgação, aquele que traduz a linguagem hermética do cientista 

para a linguagem do quotidiano, que o leigo compreende” (Fernandes, 2011, p. 98). Defende 

ainda o autor que, este processo de ‘desestruturação do saber objectivo’, é a forma de 

legitimação do discurso científico e daqueles que o produzem. É desta forma a Ciência se torna 

disponível culturalmente, para acesso de todos. 

A linguagem, aliás, é o principal obstáculo que se levanta, sempre que se fale de comunicação da 

Ciência. Durante algum tempo, o jornalismo científico foi o principal veículo do conhecimento 

científico, não conseguindo fugir a este problema linguístico: “mantendo o rigor da informação, o 

desafio é o de traduzir em palavras comuns, ou de todos os dias, a informação que vem à partida 

“codificada” na sua própria linguagem: a da ciência” (Naves, 2007, p. 64). Wilson Bueno (1984) 

define o jornalismo científico como um processo social baseado na relação entre quem tem a 

informação científica e um conjunto de públicos, sendo que, através dos media se permite a 

circulação do conhecimento científico, podendo este ser carácter informativo ou opinativo.  

Como se viu, este papel de mediação, durante vários anos, foi da responsabilidade do jornalismo 

científico e dos jornalistas especializados na área científica. Contudo, faz sentido que esse 

trabalho seja feito por uma pessoa com conhecimentos de relações públicas, que possa ser o 

comunicador da Ciência, em nome da organização que representa. Esta é, aliás, a posição de 

diferentes autores que defendem ser imperativo incluir a vertente das relações públicas na 

comunicação da Ciência pela sua abrangência de atuação, ou maior amplitude de divulgação 

“tendo em conta que esta área se pode referir a todas as atividades comunicativas de envio e 

procura de informação entre a organização e o ambiente, realizadas pelos seus membros que 

trabalham com o propósito de alargar os limites da organização” (Kreps, 1990; Marín, 1997). 

No que toca à disseminação do conhecimento decorrente da investigação, quando a 

comunicação é feita pelos cientistas/investigadores, a transferência do conhecimento é feita sem 

que se criem equívocos, pela especificidade da linguagem, facilmente descodificável pelos 

membros da comunidade científica. Já para a comunidade em geral, a divulgação da Ciência 

deve ser feita, recorrendo à descodificação dos termos característicos do discurso científico, 

realizando a veiculação da informação com a linguagem adaptada ao público a quem se dirige. 

Esta tarefa de descodificação pode não ser fácil para os investigadores/cientistas. Deve o 

relações públicas, no papel de mediador, conseguir fazer a ponte entre os 
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cientistas/investigadores e a comunidade em geral, mais do que a comunidade científica. Para 

estes últimos, a comunicação geralmente estabelece-se através de apresentações em eventos 

científicos (congressos, conferências, seminários, workshops) ou através da publicação de 

artigos científicos em revistas científicas e em livros. Para os primeiros, o relações públicas será 

o responsável não pela mera divulgação, mas pela interpretação da informação científica, de 

modo a torná-la acessível à comunidade não científica. Descodificando a mensagem, a Ciência 

seguirá o seu caminho e concretizará o princípio do comunalismo, defendido por Merton (1973).  

O responsável pela comunicação é quem deve ter a responsabilidade de planeamento, gestão e 

coordenação de toda a comunicação que é feita. A isenção desta responsabilidade aos cientistas 

por um lado, não lhes retira o tempo necessário à prossecução da sua atividade de investigação 

e por outro torna a comunicação passível de chegar aos vários públicos, sem haver o risco de 

entropia.  
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3. As Relações Públicas e a comunicação online 

Relações Públicas (RP), em comunicação, correspondem ao conjunto de atividades de interação 

social, coordenadas de modo sistemático, proporcionando informações sobre uma organização, 

aos vários públicos-alvo. Procuram estabelecer e manter o equilíbrio e o bom entendimento entre 

as todas as partes e criar, conservar e melhorar a imagem e a identidade da organização 

perante os seus públicos. 

Neste contexto, as atuais ferramentas digitais são um meio rápido e eficaz de chegar aos 

públicos, facilitando a interação e promovendo uma comunicação com feedback quase 

instantâneo, através do uso dos “canais de comunicação distribuidores de mensagens 

individuais e em massa” (Toffler, 1980, p. 48). Estando estas ferramentas ao serviço da 

Comunicação Estratégica de uma organização, o alcance possível da comunicação assume 

contornos inimagináveis apenas há umas décadas atrás. O que muda, então, na forma de 

comunicar com os públicos? Que mudanças deve, pois, sofrer a estratégia comunicacional de 

uma organização? 

3.1. Definindo Relações Públicas 

“As Relações Públicas não são algo que se decida ter ou não ter, conforme apeteça. 
As Relações públicas são algo que se tem, quer se que ira quer não” (Lloyd & Loyd, 
1984, p. 26). 

De uma forma clara e sucinta, o Instituto Britânico de Relações Públicas define esta atividade 

como o “esforço deliberado, planeado e contínuo para estabelecer e manter entendimento 

mútuo entre uma organização e os seus públicos” (Lloyd & Lloyd, 1984, p. 19). Esta definição 

encerra duas vertentes que devem ser aprofundadas. Senão veja-se: para ser um esforço 

contínuo, a mensagem deve ser passada com alguma frequência e chegar até ao seu 

destinatário, sob pena de se perder na imensidão de mensagens veiculadas continuamente; o 

entendimento mútuo que se pretende é, na visão dos autores, bidirecional, já que ao mesmo 

tempo que a organização influencia as decisões e ações do Relações Públicas, este influencia as 

decisões tomadas no seio da própria organização, o mesmo se aplicando entre quem tem a 

responsabilidade de comunicar a organização e os públicos (não deve esta relação ser 

unidirecional, de forma alguma). Acrescente-se também que toda a Comunicação Organizacional 

deve ser pensada e planeada estrategicamente pelo Relações Públicas: todos os eventos 

comunicativos devem ser coordenados e estar inseridos numa estratégia coesa, daí que a 

Comunicação Organizacional também possa ser apelidada de Comunicação Estratégica, sendo 

esta parametrizada por Cheney, Christensen, Zorn e Ganesh. (2011, p. 126) como  
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“ a noção de que as organizações, a fim de estabelecer a sua presença e legitimidade 
no mercado, devem comunicar de forma consistente em diferentes públicos e 
diferentes meios de comunicação. Ao coordenar e alinhar todas as mensagens da 
organização (incluindo visões, estratégias e temas de identidade), as organizações 
buscam a comunicação integrada esperando criar uma impressão unificada de que a 
organização é o que ela significa”. 

Um outro conceito próximo e complementar à Comunicação Organizacional e à Comunicação 

Estratégica, é o de Comunicação Integrada. Para Margarida Kunsch (1986, p. 115), as Relações 

Públicas muito contribuem para a Comunicação Integrada de uma organização, pela função que 

lhes cabe de lidar com públicos e pelo planeamento que tal função exige, precisamente porque 

se dirige a vários públicos e a vários segmentos, utilizando técnicas de comunicação específicas 

para cada um deles. Para a autora, as Relações Públicas são uma ferramenta imprescindível 

para as organizações. Prova disso, é a afirmação de que  

“As organizações, mais do que nunca, não poderão prescindir de uma comunicação 
viva e permanente, sob a óptica de uma política de relações públicas. (…) [As 
organizações] terão que se valer de serviços integrados nessa área, pautando-se por 
políticas que privilegiem o estabelecimento de canais efectivos de diálogos com os 
segmentos a elas vinculados e, principalmente, a abertura das fontes e à 
transparência das suas acções” (2006, p. 165). 

A comunicação integrada ressalta a importância do planeamento das Relações Públicas na 

totalidade das atividades de comunicação, na medida em que, para as organizações 

“o importante (…) é a integração de suas atividades de comunicação, em função do 
fortalecimento do seu conceito institucional, mercadológico e corporativo junto a todos 
os seus públicos (Kunsch, 1986, p.112). 

A autora esclarece ainda que a comunicação integrada mais não é do que “o somatório dos 

serviços de comunicação feitos, sinergicamente por uma ou várias organizações e tendo em 

vista sobretudo os públicos a serem atingidos e a consecução dos objetivos propostos” (1986, p. 

113), sendo, por isso considerada como uma política global em função de uma coerência maior. 

Para tal, a autora considera que a comunicação integrada pressupõe a união da comunicação 

institucional, da comunicação mercadológica e da comunicação interna, sendo esta união 

apelidada de “composto de comunicação organizacional” (p.115), cuja soma das partes 

resultará na eficácia comunicacional da organização. Na figura seguinte (Figura 3), explicam-se 

quais são as vertentes de cada parte deste composto de comunicação organizacional: 
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Figura 2: Composto de comunicação organizacional (Kunsch, 1986, p. 116) 

 

Kunsch (1986) acrescenta ainda que as Relações Públicas atuam também numa vertente 

administrativa, coordenando esforços para a concretização dos objetivos e necessidades 

organizacionais, e tendo sempre em consideração, na delimitação da ação organizacional, a 

reação dos públicos e da opinião pública, planeando, para o efeito, ações comunicacionais 

distintas (o que no fundo, é uma ideia que integra também a definição de Comunicação 

Organizacional, campo de que também fazem parte as Relações Públicas). Em suma, as 

Relações Públicas “buscam criar e assegurar reações confiantes ou formas de credibilidade 

entre uma organização social e os públicos com os quais se relaciona” (Kunsch, 1986, p. 38). 

As Relações Públicas podem também ser definidas como uma atividade cujo profissional procura 

ser o “administrador da comunicação organizacional, e o encarregado pela administração 

estratégica do relacionamento da organização com os seus diversos públicos” (Kollross, 2008, 

p. 6), ou mesmo aquele que procura uma “acção comunicativa planificada e contínua que visa 

estabelecer, manter e melhorar relações de entendimento entre a organização e os públicos com 

os quais contacta” (Sebastião, 2009, p. 40). Corroborando esta ideia, Jorge Pedro Sousa define 

as Relações Públicas como “um conjunto de técnicas de investigação e de comunicação 

integrada e planificada, alicerçadas em conhecimentos científicos e desenvolvidas intencional, 

processual e continuamente” (2004, p. 13). 

Os esforços e “técnicas de investigação”, de que fala Jorge Pedro Sousa, devem ser realizados 

no sentido de primeiramente conhecer a organização e, depois, os públicos-alvo, que são, no 



 

56 

 

fundo, os destinatários das ações de “comunicação integrada e planificada”. Seguindo vários 

processos, as Relações Públicas incorporam uma ação diretiva concertada que englobam as 

seguintes fases: a observação, investigação e análise; a planificação, o desenho de políticas, 

programas e ações e respetiva orçamentação; a execução; a avaliação e o feedback (Sousa, 

2004). Os públicos de uma organização podem variar, conforme a natureza da sua atividade e 

os seus objetivos. De uma forma transversal pode dizer-se que todas as organizações têm em 

comum os grupos constituídos pelos colaboradores, pelos consumidores, pelos investidores, 

pelos media, pela comunidade, pelos fornecedores, pelos distribuidores, pelo governo e pelos 

legisladores (Pinho, 2003, p.14). 

Neste contexto, e de modo sucinto, podemos apontar três tarefas básicas para as Relações 

Públicas: pesquisa e avaliação da opinião pública; desenvolvimento e implementação de 

estratégias de comunicação; e gestão da comunicação nos momentos de crise e conflitos 

(Sherwin & Avila, 1999, p. 2). A pesquisa e avaliação da opinião pública fazem com que seja 

possível conhecer a fundo a organização e o seu posicionamento interno e externo, bem como 

os problemas que afetam a sua imagem junto dos seus públicos (através do clipping, entrevistas 

com líderes de opinião e da correspondência – feedback); o desenvolvimento e implementação 

de estratégias de comunicação permite que, depois de serem sinalizados os problemas que a 

organização enfrenta, se formulem as estratégias de comunicação necessárias para a correção 

dos mesmos; já a gestão da comunicação nos momentos de crise e conflitos permite que a 

imagem e a reputação de uma organização não sejam arruinadas sempre que haja uma crise. 

Da mesma forma, as Relações Públicas podem ser entendias sob três vetores: 1) como 

informação dada ao público, a informação dada sobre aquilo que é feito, sobre o que pode fazer 

e o que deve ser feito; 2) como persuasão dirigida ao público com o objetivo de influenciar 

atitudes e ações e 3) como esforço que se faz para integrar e ações das organizações com os 

públicos e vice-versa, através da criação de um entendimento mútuo (Bernays, 1980, p. 3, 

citado em Sebastião, 2009, p. 59). 

Neste sentido, Cabrero e Cabrero (2001, p. 41) identificaram sete fatores chave a ter em conta 

quando se pretende atingir um público, e que as relações públicas devem dominar: 1) 

credibilidade: a comunicação deve ser estabelecida com base na credibilidade e confiança no 

relações públicas; 2) contexto: deve estar bem enquadrado com o meio envolvente de atuação; 

3) conteúdo da mensagem: deve ter um significado para o recetor; 4) clareza da mensagem: o 

significado da mensagem deve ser o mesmo para quem emite e para quem recebe; 5) 
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continuidade e consistência da mensagem: o discurso deve vincar várias vezes o que se 

pretende transmitir; 6) canais utilizados para passar a mensagem: devem ser utilizados os 

canais adequados a cada mensagem; 7) capacidade do auditório: a mensagem deve ser 

comunicada com a máxima eficácia, sendo que o esforço que o recetor deve fazer para 

compreender a mensagem deve ser mínimo. 

As Relações Públicas trabalham, então, no sentido de conseguir a aceitação da organização, 

demonstrando o seu carácter de intencionalidade, junto dos vários públicos. Na verdade, através 

dessa aceitação, manifesta-se a confiança que os públicos têm no propósito que as Relações 

Públicas servem, significando também que se conseguiu criar uma ‘imagem’ desse mesmo 

propósito. Interna ou externa a imagem que os públicos têm da organização é crucial para o seu 

desenvolvimento, e aqui as Relações Públicas desempenham um papel fundamental porque 

integram “todas as atividades comunicativas de envio e procura de informação entre a 

organização e o ambiente” (Kreps, 1990, p. 230).  

O conceito de ‘imagem’, associado ao contexto das Relações Públicas, traduz-se num termo, 

ideia ou mesmo associação de ideias, “sobre as quais quanto mais se souber, mais eficazes se 

tornarão as relações (…) com o público” (Lloyd & Lloyd, 1984, p.25). Este conceito é construído 

com base em 

“dois grandes processos: a percepção (ou seja, a selecção dos elementos do real que 
chamam à atenção) e a representação (isto é, a explicitação de uma forma particular 
da realidade). Neste sentido, as imagens constituiriam modelos da realidade, criados 
a partir de mecanismos mentais de percepção (selecção, abstracção e síntese), que 
extraem elementos ou traços pertinentes da realidade, de acordo com a 
intencionalidade do emissor (Ruão 2008, p.129). 

Este conceito é fundamental para uma organização porque se traduz numa  

“impressão subjectiva na mente de uma pessoa. É a soma total do conhecimento, 
sentidos e impressões acerca de uma actividade, atitude ou serviço de uma empresa, 
marca ou produto. A imagem não representa apenas a qualidade real, mas também a 
qualidade imaginada ou atribuída” (Sherril Kennedy, 1977, p. 130, citado em Ruão, 
2008, p. 131). 

Com uma tradição ainda algo recente, as Relações Públicas assumem cada vez mais uma 

importância crescente dentro da Comunicação Organizacional. 

 

Breve história das Relações Públicas 

Ivy Ledbetter Lee é a referência incontornável quando se procura estabelecer a origem das 

Relações Públicas tal como as conhecemos. Este profissional da comunicação é considerado 

como o pai desta disciplina (Lloyd & Lloyd, 1984; Sousa, 2004; Sebastião, 2009; Gonçalves, 
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2010; Fonseca, 2011). A Revolução Industrial trouxe consigo uma brutal expansão do comércio 

e indústrias, e isso foi também o que despoletou o trabalho e o contributo de Lee. Durante a 

Crise do Carvão em 1906, marcado por muitas e longas greves dos trabalhadores, Lee, que fora 

jornalista, assumiu um papel de destaque na solução desta crise, ao romper com a tradição do 

patronato em várias vertentes, uma delas foi querer trabalhar diretamente com o nível mais 

superior da administração das empresas e divulgar toda a informação que julgasse pertinente. 

Ora, até então, os media (sobretudo a imprensa naquela época) eram sempre mantidos à 

distância de qualquer situação que envolvesse o comércio e a indústria: acidentes de trabalho, 

greves, manifestações, entre outros. Lee propôs-se melhorar as relações entre o patronato e os 

trabalhadores, e entre o patronato e os meios de comunicação. Para estes últimos, foi enviada 

uma ‘Declaração de Princípios’, onde manifestava a intenção de não manter o público sem 

conhecimento dos factos, como acontecera até então. Lee assumiu, como missão, informar o 

público, quebrando com o secretismo que prevalecera até essa altura. Abrindo as portas para 

que os jornalistas pudessem ter acesso irrestrito a todos os acontecimentos, e os pudessem 

observar in loco: 

“Lee tinha demonstrado, triunfalmente, que, se se informar correcta e devidamente o 
público, e se se for franco para com ele, deixando-o formar a sua própria opinião a 
partir dos factos reais apresentados, então o público estará disposto a compreende r e 
a ser justo (Lloyd & Lloyd, 1984: 16). 

Ivy Lee, depois da Crise do Carvão, teve ainda destaque na resolução da má exposição mediática que 

resultará do acidente na linha de caminhos-de-ferro principal da empresa Pennsylvania Railroad 

Company, rompendo com a tradição no trato com os jornalistas e na divulgação da informação aos 

meios de comunicação: ele próprio organizou excursões para que os jornalistas pudessem ir ao local 

onde se dera o acidente, ao invés de criar uma cortina de fumo sobre todos os factos.  

Edward L. Bernays é também apontado como uma figura central, no que respeita à procura de 

uma fundamentação científica das relações públicas (Gonçalves, 2010). O livro Crystallizing 

Public Opinion, da sua autoria, publicada em 1923 (citado em Gonçalves, 2010) é considerado 

como a primeira obra de relações públicas. O autor acreditava no imenso poder da opinião 

pública – aliás, o conceito de opinião pública é bastante caro para as Relações Públicas, se 

considerarmos que, das suas características mais salientes, podemos destacar a “subordinação 

à verdade, comunicação participativa – para a compreensão e aceitação social, e persuasão – 

para a influência da opinião pública” (Fonseca, 2011, p. 9) – e na potencialidade da persuasão 

das massas. Mais tarde, publica a obra Public Relations (1952, citado em Gonçalves, 2010), 
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onde defende que as Relações Públicas devem fazer parte dos ramos de conhecimento das 

Ciências Sociais.  

O período do pós II Guerra foi prolífero no reconhecimento da atividade de Relações Públicas, 

pela oportunidade de aprimoramento das técnicas de informação ao público. Durante esta fase, 

as Relações Públicas passam a ser usadas com “integridade e inteligência para estabelecer e 

manter o entendimento mútuo entre as organizações e o público” (Lloyd & Lloyd, 1984, p. 18).  

Não obstante esta definição histórica, a definição exata da génese da atividade das Relações 

Públicas não é consensual, uma vez que se pode considerar que é uma atividade que foi sendo 

desenvolvida por diferentes civilizações ao longo do tempo, sempre que um “determinado sector 

da sociedade se consciencializou sobre a necessidade de intercomunicação social” (Fonseca, 

2011, p. 15). Há, aliás, vários exemplos na História que relevam o valor desta atividade 

comunicacional, ainda antes da sua génese “oficial”. Abílio da Fonseca (2011) defende que terá 

sido Thomas Jefferson, Presidente dos Estados Unidos entre 1801 e 1809, o primeiro a utilizar a 

expressão public relations, em 1807, no seu Sétimo Discurso ao Congresso (p. 16). O mesmo 

autor refere também o advogado Norman Bridgeman que, em 1882, usou o mesmo termo 

numa conferência intitulada ‘The Public Relations and the Duties of Legal Profession’ e ainda 

Theodore Newton Vail que, em 1906 intitula de ‘Public Relations’, um capítulo do seu relatório 

anual da empresa American Bell Telephone and Telegraph Company, de que era presidente. 

Todas estas figuras usam o termo Relações Públicas, ainda antes do Ivy Lee, que só fica 

oficialmente ligado à atividade em 1906, com a Crise do Carvão. 

Ainda assim, podemos recuar bem mais na História para podermos perceber a importância 

desta atividade. Desde logo, realçamos, nas campanhas políticas da Era Romana, os discursos 

que eram proferidos para convencer o público a eleger determinada figura para ser seu 

representante político; e, de entre as várias figuras históricas, destaca-se o Imperador Júlio 

César, que pode ser considerado um dos maiores percursores das Relações Públicas, pela 

preocupação que demonstrou em manter o povo informado, mandando publicar diariamente a 

Acta Diurna (Fonseca, 2011). A Igreja Católica é também considerada uma fonte importante, no 

que respeita a demarcação histórica desta atividade: comecemos por João Baptista que tinha 

como função anunciar a vinda de Jesus Cristo; as autênticas campanhas feitas pelos Papas, 

para a aceitação das Cruzadas; e não esqueçamos a iniciativa levada a cabo em 1622, 

comandada pelo Papa Gregório XV (a quem se atribui a criação do termo ‘propaganda’) e a 

criação da estrutura Congregatio de Propaganda Fide, com o objetivo de divulgar a doutrina da 
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fé, procurando persuadir mais pessoas a converter-se ao catolicismo. Já Luís XIV, no século XVII, 

foi o primeiro a considerar a importância da criação de uma ‘imagem’, ao projetar uma perceção 

de si mesmo, com a divulgação da sua figura numa pose majestática, vestido luxuosamente, o 

que lhe valeu o título de Rei Sol. Napoleão também o fez, com o seu corte de cabelo singular, o 

uso de um chapéu bicorne e a sua postura: o braço sempre fletido, com a mão inserida na sua 

jaqueta. Mais do que isso, Napoleão quis sempre ser informado sobre a opinião que o povo tinha 

a seu respeito, com base no princípio de que informação é poder; procurava difundir informação 

sempre que os seus soldados venciam uma batalha, soldados esses que fazia questão de saber 

o nome e cumprimentá-los sempre que possível (Fonseca, 2011; Sousa, 2004).   

Tantos outros exemplos poderiam ser aqui trazidos para ilustrar o facto de que, desde muito 

cedo, e, ainda que não tivesse sido feito de forma estruturada ou conceptualizada, as Relações 

Públicas mostraram ser um poderoso aliado, para “persuadir, suscitar simpatia e confiança” 

(Fonseca, 2011, p. 13), na busca da aceitação por parte do público. Sempre que a comunicação 

foi necessária à concretização de determinado objetivo, as Relações Públicas, ajudaram a 

consegui-lo. 

As Relações Públicas mostram a sua utilidade na aproximação da organização aos seus públicos 

e vice-versa. Todas as ações comunicativas buscam esta proximidade, que pode ser mais 

potenciada pelas ferramentas e tecnologias de comunicação digital e em rede, que facilitam as 

trocas de informação entre os seus utilizadores. 

 

3.2. Comunicação online: especificidade do meio 

Comecemos, então, por definir de que se trata a comunicação online, ou digital. Para Elisabeth 

Saad Corrêa, a comunicação digital pauta-se pelo recurso às  

“Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TIC's), e de todas as ferramentas delas 
decorrentes, para facilitar e dinamizar a construção de qualquer processo de comunicação 
Integrada nas organizações. Falamos, portanto, da escolha daquelas opções tecnológicas, 
disponíveis no ambiente ou em desenvolvimento, cujo uso e aplicação é o mais adequado 
para uma empresa específica e respectivos públicos específicos” (Corrêa, 2005, p. 102). 

Posto isto, esclareçamos que o simples facto de fazer uso de uma plataforma não configura, por 

si só, uma mais-valia para a organização. Deve, o uso destas plataformas, estar enquadrado 

numa estratégia de comunicação sólida, consciente e produtiva, já que não basta as 

organizações utilizarem simplesmente as “poderosas armas das novas tecnologias da 

informação e da comunicação, por modismos” (Kunsch, 2007, p. 40), sem antes terem 

consciência das bases que irão justificar a escolha dos meios digitais a utilizar. De entre essas 
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bases, destacamos a importância do conhecimento dos públicos, com quem se comunica e 

perceber quais as necessidades comunicativas de cada um deles, configurando as soluções que 

melhor se adequem. Da mesma forma que, tradicionalmente, se usam estratégias de 

comunicação diferentes consoante o público-alvo, com a comunicação digital o mesmo se aplica. 

De qualquer modo, “a comunicação neste contexto tem um importante papel a exercer e passa 

a ser considerada de forma muito mais estratégica do que no passado” (Kunsch, 2007, p. 41), 

devendo ser considerada como um processo social básico e um fenómeno nas organizações, 

agindo como uma mais-valia para estas. 

Na sociedade da informação, assim definida por Castells na obra The rise of the netwok society, 

(1996), as tecnologias da informação são a base para as transformações que se verificaram com 

a emergência da comunicação digital. Estas tecnologias deram origem a dimensões virtuais das 

organizações, que passaram a usufruir as vantagens dos meios digitais. Referimo-nos à 

“redução de custos” (Carrera, 2009, p. 29), e ao facto deste “novo meio permite-nos formas de 

interacção (…) que apenas sonhamos no meio físico, para além de uma disponibilidade a 

qualquer hora e em qualquer lugar” (Carrera, 2009, p. 29), não esquecendo de apontar a 

“autonomia, domínio e rapidez” (Pereira, 2005, p. 212), característicos dos meios digitais. De 

facto, a qualidade da interação com os públicos aumenta significativamente com esta forma de 

comunicação, uma vez que a disponibilidade permite uma maior aceleração na resposta, 

facilitando as trocas e motivando a interação entre os membros. 

As novas tecnologias, sobretudo depois da democratização de acesso à internet, vieram facilitar 

o acesso dos e aos públicos, substituindo até os mass media tradicionais na tarefa de 

proliferação de mensagens e formação da opinião pública. Como o acesso aos grandes meios de 

comunicação é quase impossível, por parte de organizações de pequena e média dimensão, os 

meios individuais disponibilizados pelo mundo digital são uma forma mais ágil de conseguir 

algum espaço na esfera pública, nomeadamente no que diz respeito à comunicação da Ciência, 

já que os meios online aumentam a capacidade de divulgação da mensagem de teor científico. 

Aliás, as novas ferramentas de comunicação e informação não substituem os media, mas 

levando em conta que o acesso à Ciência é feito, na maior parte das vezes, através dos media 

(Carvalho & Cabecinhas, 2004, p. 6), esta promessa de amplificação das hipóteses de chegar a 

mais utilizadores, facilita a ponte de comunicação com a sociedade em geral, sendo até um 

incentivo a que se estabeleça a comunicação nestes parâmetros.  
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A internet revelou-se a principal ferramenta desta nova era, dado que não é simplesmente uma 

tecnologia, e determina uma nova forma de organização da comunicação: a comunicação em 

rede, por ser 

“um meio de comunicação que constitui a forma organizativa das nossas sociedades; 
é o equivalente ao que foi a fábrica ou a grande corporação na era industrial. A 
internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a 
base material das nossas vidas e das nossas formas de relacionamento, de trabalho e 
de comunicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e transformá-la na 
nossa realidade, construindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que 
vivemos” (Castells, 2003, p. 287). 

Pinho (2003, pp. 27-32) aponta como principais características da internet a  

 Não-linearidade: as diferenças entre o papel e um ecrã de computador afetam 

profundamente tanto a forma como as pessoas absorvem a mensagem, como a 

sua reação a ela: a própria leitura que se faz deixa de ser linear, pela possibilidade 

do hipertexto, que funciona pela associação de ideias, saltando entre várias 

páginas, sem que seja obrigado a visualizar todo o seu conteúdo;  

 Fisiologia: a leitura online implica que a fisiologia do utilizador se altere, já que não 

é possível aproximar o ecrã, tal como se fazia com o papel, a luminosidade do 

ecrã interfere no processo de leitura, obrigando a mais pausas, fazendo 

obrigatoriamente que a leitura se torne mais vagarosa, implicando que o conteúdo 

seja mais bem selecionado, sob pena de se perder informação importante;  

 Instantaneidade: é possível, através deste meio transmitir mensagens 

instantaneamente, possibilitando o conhecimento imediato por parte dos públicos, 

“muito rápida e abrangente, a rede mundial permite transferir a mensagem, com 

som, cor e movimento, para qualquer parte do mundo” (Pinho, 2002, p. 29);  

 Dirigibilidade: com a Internet torna-se possível dirigir a mensagem para públicos 

específicos, mediante a especificação de vários critérios, possibilitando uma amior 

efetividade comunicacional;  

 Qualificação: embora o número de utilizadores da Internet possa ser inferior ao 

dos meios de massas, a verdade é que a Internet tem a vantagem de ter públicos 

jovens, qualificados, com poder de compra o que faz com que a informação 

veiculada deva ser cuidadosamente selecionada, já que é uma forma de moldar a 

opinião pública; 

 Custos de produção e veiculação: depois do investimento em hardware e 

software, os custos de uso da rede são baixos, se considerarmos que não 
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pagamos nenhum valor adicional por cada mensagem que queiramos difundir 

através deste meio. Mesmo a difusão de mensagens publicitárias podem tornar-se 

mais baratas relativamente aos meios de massas;   

 Interatividade: ressalve-se a ideia de Holtz (1999, citado em Pinho, 2002, p. 31) 

de que diante de um ecrã, o utilizador tem latente a expectativa de interatividade, 

sendo que, o conteúdo que seja apresentado de forma não interativa fará com 

que não seja de interesse para ele, o que inibirá a compreensão e assimilação da 

mensagem. Esta é uma mais valia importante da rede, sobretudo quando se quer 

e se pode dirigir a mensagem para públicos específicos. O autor refere mesmo 

que “na Internet, a organização não está falando para uma pessoa, mas 

conversando com ela” (Pinho, 2003, p. 31).  

 Pessoalidade: esta característica tem uma relação direta com a interatividade, 

pela proximidade física que se cria, pela procura de informação que a organização 

oferece e pela procura de um contacto com a própria organização, não sendo o 

mesmo possível com a televisão, por exemplo; 

 Acessibilidade: qualquer site ou página está acessível 24 horas por dia, todos os 

dias; 

 Recetor ativo: teoricamente, cada organização tem a possibilidade de atingir a 

mesma audiência, o que “elimina” a vantagem dos grandes conglomerados face 

às organizações mais pequenas e, consequentemente com menor poder 

monetário. Pinho refere-se à Internet como media pull, o meio/site deve puxar 

pelo interesse e pela atenção do internauta, sendo que é este quem procura o 

conteúdo que lhe interessa, enquanto os media de massas funcionam como 

media push: a mensagem é empurrada até ao ouvinte/telespectador/leitor, sem 

que o mesmo a tenha solicitado.  

De facto, as novas ferramentas de comunicação vieram alterar o paradigma da comunicação de 

massas e o comportamento dos seus utilizadores, deixando os recetores de ter exclusivamente um 

papel de receção e passando a ter um papel ativo na criação de conteúdos.  

Defende Shih (2011) que a nova relação com os consumidores implica que os responsáveis pela 

comunicação auscultem os próprios consumidores, na procura de oportunidades de negócio. A 

autora defende, ainda, que esta interação faz com que os comunicadores não estejam sós, 

devido à presença de milhões de colaboradores na rede, que ajudam na melhoria da 
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performance comunicacional. Nesta linha de pensamento, Neto corrobora com a ideia de que 

“nesta nova realidade, a comunicação começa a ser cada vez mais pensada de acordo com as 

aspirações do consumidor. Independentemente da forma como se chega ao consumidor, o mais 

importante passa por criar uma relação pessoal com o cliente e, nesta relação, o cliente deve 

sentir a liberdade de falar sobre a organização” (2011, p. 25). 

De uma forma mais expressiva, a internet trouxe algumas ferramentas específicas, que 

influenciam a forma de comunicar, como o correio eletrónico; os sites; ou as redes sociais. De 

entre estes, destacamos os social media, que consistem nos veículos mediáticos utilizados pelos 

usuários para comunicarem entre si de forma social no universo online. Por outro lado, temos as 

ferramentas relacionadas com o social network, que acontece sempre que alguém cria um perfil, 

quer seja no Facebook, no Twitter ou mesmo no MySpace, e cria interações por forma a fazer 

parte de uma comunidade virtual (Scott, 2010). Muito embora sejam conotadas com lazer, o que 

é facto é que estas são ferramentas importantes no que toca à comunicação organizacional e à 

divulgação. Na verdade, a importância dos social network vai mais além da partilha de 

informações e de criação de relações sociais: trata-se da possibilidade gerada para as 

organizações de contactarem com quem pretendem, reduzindo significativamente o investimento 

nesse contacto. Por todas estas razões, a comunicação digital assume, cada vez mais, um papel 

central na comunicação das organizações. Mas, o que muda em relação à comunicação 

tradicional?, é a pergunta que se impõe. 

 

3.3. A comunicação organizacional e a comunicação online: novos desafios? 

A relação entre as organizações e os públicos muda à medida que se dá uma alteração 

sociológica na forma de comunicar - a sociabilização e a comunicação em rede - mudando até 

as relações de poder que se verificavam. A alteração sociológica manifesta-se numa vivência 

social diferente, aproveitando todas as potencialidades que a internet e a conexão permanente 

oferecem. Desde logo, pela partilha de ideias, conceitos e opiniões, e a diminuição da distância 

geográfica e temporal. As organizações, que funcionam como “micro-sociedades” (Kunsch, 

2007, p. 42), que refletem as mudanças que se dão a nível global, manifestando “novos 

processos de trabalhar a comunicação dentro e fora das organizações” (Pereira, 2005, p. 211), 

alegando Pereira (2005) que não é possível dizer que se trata de um novo tipo de comunicação, 

apenas pelo facto de se trabalhar com novos meios de informação e comunicação.  
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Nunca como agora, as organizações precisaram tanto das relações públicas, para que a sua 

estratégia de comunicação acompanhe a evolução da era digital, e pela necessidade de planear, 

defende Margarida Kunsch, já que cada vez mais se revela a importância de “pensar e 

administrar estrategicamente a comunicação organizacional com todos os públicos e a opinião 

pública” (Kunsch, 2007, p. 42), mesmo que os modelos de gestão atual sejam mais 

“descentralizados” (Pereira, 2005, p. 210). Lordan (2001) defende que a adoção das novas 

tecnologias nas relações públicas é o resultado do crescimento sem precedentes do “número de 

meios de comunicação disponíveis, da velocidade de transmissão da informação, da quantidade 

de informação disponível, da dimensão das organizações que recorrem às relações públicas, da 

dimensão das próprias organizações de relações públicas e da variedade de novas tecnologias 

aplicáveis à indústria” (p. 583). 

De uma forma geral, a preocupação com a comunicação é, hoje, feita com base, não só na 

consideração dos públicos na criação da mensagem, mas também na perspetiva de interação 

com eles. A rapidez e instantaneidade trazidos pela comunicação em rede (transferência 

eletrónica de informação, mediada por um computador que esteja ligado à internet), implicam 

que a comunicação deve ser mais fluída, simples e direta. A evolução na forma de se comunicar 

com os públicos deriva da inovação e dos “gadgets” tecnológicos, não só da internet, mas da 

criação dos dispositivos móveis, o que faz com que a comunicação seja feita de uma forma cada 

vez mais imediata. O modelo de comunicação em rede permite a criação de processos de 

globalização comunicacional; ligação em rede de media de massas e interpessoais e mediação 

em rede; e permite também diferentes graus no uso da interatividade (Cardoso; Espanha & 

Araújo, 2009). A revolução comunicacional acontece na internet e nas redes sociais, onde se 

assiste à criação de novas formas de negócio, alterando profundamente o tecido organizacional, 

e exigindo que este dê mais atenção à comunicação, sob pena de não acompanhar a evolução, 

levando à extinção das organizações que não a consigam acompanhar.  

Efetivamente,  

As organizações têm de se valer de serviços integrados nessa área, pautando-se por 
políticas que privilegiem o estabelecimento de canais de comunicação com os 
públicos vinculados. A abertura de fontes e a transparência das ações serão 
fundamentais para que as organizações possam se relacionar com a sociedade e 
contribuir para a construção da cidadania na perspetiva da responsabilidade social 
(Kunsch, 2003, p. 90) 

Kunsch (2003) defende ainda que, as novas configurações trazidas pelo meio digital obrigam a 

que as organizações assumam uma nova postura, nomeadamente exigindo um planeamento 



 

66 

 

mais “apurado na sua comunicação, para se relacionar com os públicos, a opinião pública e a 

sociedade em geral” (Kunsch, 2007, p. 40). Neste contexto, Sandra Pereira (2005, pp. 211-

212) aponta algumas tendências no novo panorama da comunicação organizacional: 

 Redução do staff de comunicação nas organizações e aumento da procura de soluções 

em outsoursing, o que leva ao aumento exponencial de agências de comunicação e a 

uma nova conceção do conceito de ‘comunicação integrada’ pela fusão dos 

conhecimentos das disciplinas de relações públicas, marketing e publicidade. 

Simultaneamente, as organizações procuram gestores que saibam utilizar e retirar o 

máximo proveito das novas tecnologias e dos novos meios de comunicação; 

 Obrigação dos profissionais de comunicação conhecerem melhor a sociedade d 

informação, pela proliferação de meios e tecnologias e pelo desafio constante da 

sofisticação dos processos e técnicas utilizados; 

 Exigência de uma avaliação mais fiável da eficácia dos programas de comunicação, na 

busca incessante de uma qualidade superior. Estas práticas de avaliação são 

importantes para o reconhecimento do valor (nem sempre monetário) da área da 

comunicação organizacional, sobretudo para as atividades de relações públicas, que 

têm uma necessidade acrescida de justificar objetivos e planos a longo prazo, 

enquadrados no orçamento da organização, ou mesmo quantificar os ganhos 

(novamente nem sempre monetários) em termos de imagem organizacional; 

 Aumento da quantidade de informação gerida pelos profissionais de comunicação, 

justificada pela internacionalização da informação, auxiliada em grande medida pela 

Internet; 

 Busca de novas formas de cativar e aproximar as audiências da organização, motivada 

pela globalização e pela consequente diluição de algumas fronteiras a nível étnico, 

cultural e linguístico, criando audiências cada vez maiores, críticas e exigentes. Para tal, 

é necessário o domínio dos instrumentos capazes de comunicar com essas audiências, 

no sentido de satisfazer os seus interesses e necessidades comunicativas e 

informativas; 

Refira-se ainda que as tendências apresentadas obrigam as organizações a repensar as suas 

estratégias de comunicação, devendo estas, resumidamente, ser capazes de:  

“(1) imprimir novos padrões de qualidade às mensagens produzidas e aos programas 
traçados; (2) rever os timings de produção de informações; (3) reformular os 
argumentos do discurso organizacional; (4) dominar os novos instrumentos de 
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comunicação com as suas regras específicas de funcionamento e avaliação dos 
resultados obtidos” (Pereira, 2005, p. 212). 

A relação que se mantém com os diferentes públicos hoje já não é tão linear. Atualmente, os 

públicos formam-se “dependendo de como são afetados pelas instituições e pelas organizações. 

Com a internet a formação de públicos virtuais é uma constante e incontrolável” (Kunsch, 2007, 

p. 45). A este propósito, Hunt e Grunig (1994) já falavam em stakeholders, pela diferença 

relacional que existe com as organizações e pela forma como estes influenciam a ação e 

comunicação organizacional. Os autores consideram que a distinção entre os conceitos de 

públicos e stakeholder é subtil, mas enfatiza e valoriza o carácter estratégico que as Relações 

Públicas assumem numa organização. Os stakeholders definem-se pela ligação que têm com a 

organização, uma relação que se pauta pelos interesses mútuos e é também reciprocamente 

influenciada e influenciadora, ou seja, públicos “realmente estratégicos” (Kunsch, 2007). Os 

stakeholders são importantes pelo link (mais do que uma mera ligação, quase como se fosse 

uma conexão) que mantêm com a organização, não necessariamente de cariz económico, 

significando que fazem uma aposta na organização, quase como se equivalesse a uma quota.  

A comunicação digital não pode, de forma alguma, desligar-se das formas tradicionais de 

comunicação, ou mesmo da estratégia de comunicação global da organização. Kunsch defende 

uma estratégia de comunicação organizacional “integrada”, que agrega em si as vertentes da 

“comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa (Kunsch, 2003, p. 149), defendendo “uma filosofia da comunicação 

integrada e a não-fragmentação dessa comunicação (Kunsch, 2007, p. 48). Uma estratégia 

coesa e bem estruturada aliaria as relações públicas e o marketing, sendo o primeiro 

responsável pela comunicação institucional, interna e administrativa, ficando a comunicação 

mercadológica sob o alce do marketing. Aí sim a comunicação seria estratégica, agregando valor 

às organizações. 

A comunicação digital abre as portas da organização para o mundo, sendo este caminho um 

requisito necessário para sobreviva na “aldeia global” e consiga levar a sua atividade mais longe. 

Não devemos, contudo ignorar a quantidade de informação que a Internet nos oferece e que 

pode, muito facilmente gerar uma “sobreinformação”, conforme nos fala Edgar Morin (1981, p. 

19, citado em Pereira, 2005, p. 213) na obra As grandes questões do nosso tempo. A 

informação está disponível a todos os que têm acesso á Interne, mas depende das 

competências, da personalidade, dos valores e da condição social de cada utilizador, o uso que 

se dá a toda essa informação. Nesse sentido, podemos dizer que o profissional de comunicação 
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deve saber selecionar a informação que é disponibilizada, chamando a si a responsabilidade de 

agir como um gatekeeper.  

Nesta era caracterizada por uma “economia informacional”, conforme categoriza Pereira (2005, 

p. 214), a comunicação não deve ser pensada na lógica linear, característica dos meios 

mainstream, mas sim em rede, promovendo o acesso livre aos dados, democratizando o 

controlo da informação. A autora refere ainda que se deve orientar o discurso de acordo com as 

expectativas dos públicos, adaptando as mensagens, conforme a especificidade e cada um 

(contrariamente à comunicação de massas), passando a agora a estratégia de comunicação a 

focar mais a missão da organização e o cliente e menos no produto. As linhas orientadoras da 

comunicação nesta nova fase são a personalização, a seleção, a mediação e a avaliação 

constante (Pereira, 2005). 

Refira-se, também, que qualquer setor de atividade pode beneficiar das potencialidades do 

mundo online, desde que a estratégia de comunicação digital não perca de vista os objetivos 

organizacionais, trabalhando em sintonia para obter uma maior efetividade organizacional. Ora, 

esta efetividade pode traduzir-se numa divulgação ampla e globalizada, trazendo novos públicos, 

novos interesses e novas dinâmicas, como é o caso da Ciência e da divulgação científica.  

 

3.4. As Relações Públicas e a divulgação da Ciência  

“Hoje já não faz sentido exigir aos cientistas que, para além das suas actividades de 
investigação (pelas quais são avaliados), se dediquem a planear e a coordenar 
também as iniciativas de comunicação do seu trabalho ao público. A sua participação 
é indispensável e fundamental mas o planeamento, a coordenação e a gestão da 
comunicação do seu trabalho deverá ficar a cargo dos comunicadores de Ciência 
(Coutinho, 2006, p. 25). 

Defende Coutinho (2006) que a responsabilidade de gerir a comunicação deve ser atribuída a 

uma pessoa, que denomina de “comunicador da Ciência”. Essa responsabilidade incluir a 

pesquisa, o planeamento, o desenvolvimento estratégico, no contexto do plano de comunicação 

integrada, e com o propósito de estudar, planear e desenvolver estratégias de comunicação, no 

plano de uma comunicação integrada, no sentido de melhor promover a Ciência e a investigação 

científica.  

Em linha com o postulado por Ana Coutinho, Emília Afonso (2008, p. 58) afirma que: 

“Todo o profissional de relações públicas contratado para ser o comunicador de 
ciência deve ter como principais objectivos criar auto-suficiência comunicativa nos 
responsáveis e nos técnicos, ou seja, institucionalizar processos de comunicação que 
fluam por toda a instituição, em todos os níveis, para incorporar a ciência no sistema 
social: comunicar no sentido mais amplo, tornar comum, partilhar e envolver”.  
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Tendo este princípio assente, o comunicador de Ciência terá como tarefa servir como ponte de 

comunicação entre os cientistas, as instituições e a comunidade. Servirá isto não só para criar 

uma imagem positiva da instituição e da Ciência junto dos mais variados públicos, mas também, 

e fundamentalmente, para “suprir a necessidade de informações, em termos qualitativos e 

quantitativos” (Afonso, 2008, p. 59). Para tal, pode recorrer a várias atividades: assessoria de 

imprensa, escrita de artigos para audiências não-técnicas, organização de iniciativas de 

comunicação de Ciência (exposições, debates, dias abertos), organização de atividades de 

esclarecimento para públicos específicos (professores, estudantes, políticos e decisores), criação 

de material educativo-lúdico para as escolas (material impresso, filmes, atividades plásticas) 

(Coutinho, 2006, p.24). Na visão de Ana Coutinho, o profissional de comunicação de Ciência 

preenche uma função que considera crucial para o crescimento “continuado e sustentável da 

actividade científico-tecnológica” (2006, p. 25).  

Ora, se a intenção é mudar a perceção que o público da comunidade não científica tem sobre a 

Ciência, a investigação científica e os cientistas, diga-se que as Relações Públicas, encetando 

uma estratégia de comunicação adequada aos laboratórios, centros de investigação, 

Universidades, bibliotecas, em suma, locais onde se produz conhecimento científico serão uma 

mais-valia para a comunicação da Ciência e para criação de uma imagem positiva sobre a 

mesma. Refira-se, ainda, que todos estes locais onde se produz conhecimento científico 

funcionam estruturalmente como uma organização (sendo esta formada o um conjunto de 

pessoas que procuram atingir determinados objetivos, trabalhando de forma coordenada, 

organizada e hierarquizada). E para o bom funcionamento de uma organização, a comunicação 

assume-se como o elemento central, ligando todas as partes entre si e todos os membros, 

concentrando a sua ação na concretização do(s) objetivo(s) organizacional(ais). Desta forma, a 

comunicação será também o ponto de partida para que laboratórios, centros de investigação, 

universidades e bibliotecas possam funcionar como uma organização, não podendo alienar-se, 

nunca, da responsabilidade de manter a comunicação organizacional com os diversos públicos. 

Assim, a Ciência não escapa à pertinência da comunicação, postando-se esta última como a 

forma da Ciência poder sobreviver. 

Posto isto, refira-se que a comunicação estratégica ao serviço da Ciência aumenta os seus 

horizontes, levando-a até ao público que a avalia e valida e, só assim se pode a Ciência colocar-

se ao dispor da comunidade não científica.  
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4. O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade: o estudo de caso 

“Sendo certo que o conhecimento tem um inegável valor económico e político, 
presidindo tanto à coesão e integração das comunidades humanas, como à 
construção de modelos de organização política da sociedade, é o seu valor cívico que 
deve antes de mais ser enaltecido, quando consideramos o desenvolvimento humano. 
Com efeito, o conhecimento é hoje um fator decisivo na construção da cidadania. 
Uma sociedade assente no conhecimento é uma sociedade instruída e ativa, uma 
sociedade com melhores condições para a concretização da liberdade e a realização 
da cidadania” (M.L. Martins, diretor do Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade, entrevista, 2014).7  

Ciente da vertente social que deve estar inerente a toda a investigação e à atividade científica, 

um grupo de investigadores do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do 

Minho cria, em 2001, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), com a 

finalidade de promover a pesquisa em Ciências da Comunicação. A este grupo de investigadores 

não é alheia a exigível responsabilidade social para com a comunidade em geral, como forma de 

retribuição do dinheiro público que recebe, concedido pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT). Por isso, a divulgação do trabalho científico tem andado de mãos dadas com a 

investigação realizada no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. 

“A dimensão cívica do conhecimento é uma realidade sobretudo presente, quando 
falamos de conhecimento nas ciências sociais e humanas. Uma sociedade de 
conhecimento não pode deixar de ser uma sociedade de pensamento e de cultura, 
dado que o desenvolvimento humano supõe cidadãos com formação integral” (M. de 
L. Martins, entrevista, 2014). 

 O conceito de responsabilidade social refere-se à ideia partilhada de que as organizações devem 

contribuir para melhorar a sociedade em que atuam e onde têm a oportunidade de , no caso do 

CECS, observar, estudar e clarificar o exercício das práticas de comunicação. A aplicabilidade 

destes estudos, na procura de soluções para os problemas sociais é, assim, fundamental para 

ajudar quem não estuda a comunicação e as suas práticas. É, por exemplo, de suma 

importância que os cidadãos saibam ler as mensagens mediáticas (dado que os media são o 

principal veículo de conhecimento e formação de opinião) e saibam avaliar as estruturas de 

poder que lhes são inerentes. Por isso, a literacia mediática é um dos objetivos da disseminação 

e divulgação da Ciência. Na prossecução desta missão, o papel estratégico da comunicação é a 

chave para diminuir a distância entre o cientista e o(s) público(s).  

“Como o CECS é um centro de estudos que produz conhecimento na área das 
ciências sociais e humanas, servindo o pensamento e a cultura, numa comunidade 
alargada, que compreende a comunidade local e regional, a comunidade nacional, e 

                                                 
7 As declarações do Diretor do CECS referenciadas neste capítulo foram retiradas da entrevista realizada, via e-mail, 
no âmbito desta investigação, disponível na íntegra no anexo 8.  



 

72 

 

também a comunidade lusófona, entre outras comunidades, tem que tornar central na 
sua estratégia a divulgação do conhecimento científico. Ao divulgar o conhecimento 
produzido, o CECS está a transferir conhecimento para as populações, part icipando 
na construção de uma comunidade de cidadãos, de acordo com um ideal de 
liberdade, que compreende cidadãos, instruídos, cultos, ativos, críticos e 
responsáveis” (Moisés de Lemos Martins, entrevista, 2014).  

Na verdade, comunicar com o exterior tem sido uma preocupação constante de todos os 

membros desta unidade de investigação. Mais ainda, saber o que comunicar e como comunicar, 

constitui uma questão que está constantemente em avaliação, fazendo jus ao critério de 

excelência com que este centro foi avaliado em 2008, pela FCT. Comunicar a investigação feita 

na área da Comunicação ajuda a desmistificar a ideia de associação da Ciência apenas à 

Ciência hard core como a Medicina, a Biologia, a Tecnologia, a Engenharia, a Estatística e outras 

similares.  

 

4.1. Apresentando o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 

O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, doravante designado como CECS, é uma 

unidade de investigação, sediada na Universidade do Minho, Braga, cujos objetivos são a 

“promoção, a coordenação e a difusão da investigação científica da área científica das Ciências 

da Comunicação, tal como está estabelecido no Regulamento8 do CECS. Esta unidade de 

investigação procura, através do seu trabalho e dos órgãos que a representam, i) aprovar, 

promover e coordenar projetos de investigação; ii) afetar recursos humanos e materiais a esses 

projetos de investigação; iii) promover o intercâmbio científico entre o CECS e outras instituições 

ligadas à investigação; iv) contribuir para o reconhecimento dos projetos de investigação que 

promove; v) difundir a investigação científica desenvolvida no seio da sua atividade; prestar 

serviços à comunidade enquadrados na atividade científica (Regulamento do CECS).  

O CECS é composto pelos membros que se enquadram em duas categorias: integrados e 

colaboradores. A primeira diz respeito aos investigadores doutorados e a segunda aos 

investigadores “em processo de doutoramento e que expressamente requeiram essa pertença, 

bem como investigadores doutorados que não reúnam condições para envolvimento activo nos 

projectos do Centro”, de acordo com o que está estipulado no Regulamento do CECS, sendo 

que, podem ainda ser considerados como membros colaboradores, outros docentes ou 

                                                 
8 Disponível em http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/CECS_Regulamento.pdf. Consultado em 
22/05/2014. 
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investigadores que estejam ligados a atividades de investigação, orientação ou formação, em 

projetos de investigação do Centro, pelo período em que se mantenham em execução. 

O CECS divide a sua atividade em três linhas de investigação9: comunicação, organizações e 

dinâmicas sociais; estudos culturais; média e jornalismo. E o Centro conta, atualmente, com 

uma equipa composta por 56 Membros Integrados, 12 membros que encaixam na categoria 

‘Outros Doutorados’ e 148 membros que se encontram a realizar o seu projeto de investigação 

em doutoramento, os Estudantes de Doutoramento, perfazendo uma equipa formada por 216 

investigadores, na sua totalidade10. Este é, por conseguinte, o público prioritário do CECS, no que 

respeita à comunicação interna. Já conseguir chegar ao máximo de investigadores, docentes, 

alunos de pós-graduação e demais interessados na área científica, constitui o objetivo para 

comunicar com os públicos prioritários, no que respeita à comunicação externa. 

 

4.2. O CECS como parte da estrutura da Universidade do Minho 

O CECS faz parte da estrutura matricial da Universidade do Minho e deve, por conseguinte, 

obedecer às normas ditadas pela primeira. Conforme os Estatutos da Universidade: “as 

unidades orgânicas de investigação são estruturas da Universidade, com órgãos e pessoal 

próprios, através das quais a Universidade desenvolve, de forma autónoma, actividade de 

investigação numa determinada área do conhecimento. (…) As unidades orgânicas de 

investigação congregam recursos humanos e materiais coerentes e adequados ao 

desenvolvimento das suas actividades científicas, através de projectos autónomos ou em 

parceria com outras unidades, ou com outras instituições, que se enquadrem na missão e 

objectivos da Universidade”, conforme está consagrado nos Estatutos da Universidade do Minho, 

no artigo 101º, da subseção II, capítulo III. 

A atividade que o CECS desenvolve é definida, tecnicamente, como atividade científica e de 

desenvolvimento tecnológico, realizada através de “projectos de investigação, reunindo 

actividades de natureza científica ou científico-tecnológica, que visam objectivos bem definidos, 

de duração limitada e de execução programada no tempo”, conforme o artigo 100º dos 

                                                 
9 Embora no Regulamento do CECS apenas constem duas linhas de investigação (Linguagens e Interação Social e 
Media e Jornalismo, com a reestruturação que decorreu durante a realização desta dissertação, considerámos que 
seria mais adequado colocar a informação mais atualizada e de acordo com que está publicado no site do CECS 
sobre as Linhas de Investigação, disponível em 
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=671. Consultado em 22/05/2014. 
10 Note-se que a categorização foi atualizada, face ao que estava estipulado no regulamento. Existe uma categoria 
“Outros Doutorados” que, de acordo com o mesmo Regulamento, devia estar inserida na lista dos Colaboradores, 
que, na prática, são designados por “Estudantes de Doutoramento”. 
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Estatutos da UMinho. Administrativamente, os Estatutos definem, no nº 6 do artigo 100º que “os 

modelos e os órgãos de gestão dos centros de investigação, a definir em regulamento próprio, 

devem prever a existência de um órgão uninominal, designado director, em princípio eleito, e de 

um órgão colegial representativo”, conforme o que está estipulado nos Estatutos da Universidade 

do Minho. 

Assim sendo, O CECS é uma estrutura dentro da Universidade, sem personalidade jurídica com 

relativa autonomia, e segue a Missão proposta pela própria Universidade. No que respeita à 

comunicação, orienta-se pelos princípios estruturantes definidos pela UMinho, podendo, ter uma 

comunicação feita a partir de dentro do próprio Centro, que não tem que passar por uma 

supervisão externa à direção e aos membros de gestão da Unidade de Investigação respetiva. 

Acresce que, sendo a Universidade do Minho considerada como uma marca institucional pura, o 

CECS rege-se pelos princípios orientadores deste tipo da comunicação institucional. E mais, 

sendo parte de uma instituição de cariz público e, uma vez que o financiamento da atividade de 

investigação depende integralmente da atribuição de fundos do Orçamento de Estado, o CECS 

tem responsabilidade acrescida no que concerne à comunicação da sua atividade para o público 

em geral. 

Note-se que “A comunicação institucional coloca-nos (…) na presença conciliada do mercado da 

comunicação e do mercado do produto/serviço. Esta conciliação é, ainda, produto da 

institucionalização da comunicação, uma vez que se tratam de dois mercados isomórficos, onde 

a influência mútua se estabelece através de fluxos contínuos” (Barbosa, 2012: 83).  E este é o 

quadro de atuação comunicativa do CECS: não se pretende comercializar, de todo, o produto 

que resulta da atividade dos investigadores que integram a equipa do CECS. Antes, o CECS 

procura, com a divulgação do seu trabalho, chegar à comunidade, abrindo as portas da Ciência, 

numa estratégia clara de levar a Ciência aos seus públicos que são, em primeira instância, a 

razão de se buscar o conhecimento científico. 

 

4.3. O CECS e a divulgação científica 

Para o grupo dos investigadores que integram o CECS, a divulgação científica é uma 

preocupação constante. O diretor, Moisés de Lemos Martins, afirma mesmo que  

“O mundo é hoje tecno-científico. Uma ampla divulgação do conhecimento produzido 
pelo CECS, em português e em inglês, e também através de publicações bilingues, e 
ainda, das redes digitais, produz uma imagem robusta da capacidade do Centro e da 
qualidade dos seus investigadores. A divulgação do conhecimento, que é um processo 
crescentemente globalizado, vai acrescentar visibilidade pública tanto ao Centro como 
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aos investigadores. Naturalmente que todos têm a ganhar, Centro e investigadores, 
com a divulgação pública do conhecimento e com o êxito das suas realizações”.  

No que toca à divulgação científica, o CECS faz uso das seguintes ferramentas: 

 Publicações: o CECS tem um conjunto de publicações, que servem o propósito de 

divulgar o trabalho dos seus investigadores, e não só. A Revista Comunicação e 

Sociedade (C&S), que é editada pelo CECS semestralmente, tem, em cada volume, um 

tema específico e está sujeita a peer review. Esta é a forma de divulgar o trabalho dos 

investigadores do Centro como, de resto, dos investigadores de qualquer parte do 

mundo. Atualmente, a Revista é publicada exclusivamente online e é bilingue (todos os 

artigos são publicados em português e em inglês, desde o volume 22). O CECS tem 

também uma coleção de livros, a Coleção Comunicação e Sociedade, que conta com 25 

publicações, todas dos investigadores do Centro. Além destes, há também outros livros 

editados por editoras externas ao CECS. Mais recentemente, foi criada a edição de e-

books, seguindo a tendência de digitalização atual. De entre Livros Coletivos, Atas e 

outros, a publicação online do CECS tem vindo a crescer manifestamente. Todas as 

informações sobre as publicações do CECS podem ser consultadas no site 

www.comunicacao.uminho.pt. 

 Organização e participação/apresentação de comunicação em eventos 

científicos: enquadram-se nesta categoria os Congressos, Seminários, Workshops, 

Conferências, Palestras, entre outros. De maior ou menor magnitude, os investigadores 

do CECS participam e organizam vários eventos. Refira-se, a título de exemplo, a 

organização recente do IAMCR 2010 e do Confibercom 2014. Quer da organização quer 

da participação/apresentação de comunicação, resulta a publicação em Livros de Atas 

das comunicações orais do evento (com ou sem refere).  

 Site: o CECS divulga a sua atividade através do site, cujo endereço é 

www.comunicacao.uminho.pt/cecs. Na sua página está disponível informação sobre o 

Centro, os seus investigadores, e a sua atividade científica, ou ainda sobre publicações e 

eventos científicos.  

 Facebook: o CECS dispõe de uma página no Facebook, que apoia a tarefa de 

divulgação científica, a vários públicos. Toda a atividade científica pode ser seguida no 

perfil www.facebook.com/pages/CECS-Centro-de-Estudos-de-Comunicação-e-

Sociedade/127149417348596?fref=ts.  
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 E-mail: através do endereço cecs@ics.uminho.pt, é possível o contacto direto entre o 

Centro e os investigadores e entre este e os vários públicos. Meio de divulgação 

massivo, o e-mail é também uma forma de obter contacto instantâneo, informações, 

esclarecer dúvidas. 

 Newsletter: uma vez por mês, a Newsletter do CECS é publicada, dando a conhecer, 

de forma aprofundada, a atividade dos seus investigadores. Contém, também, 

informações importantes de eventos e outras atividades que sejam importantes para o 

Centro. 

 Telefone: este é apenas um meio auxiliar de estabelecer contacto imediato com o 

Centro, para obter informações, esclarecer dúvidas, ou mesmo para partilhar novidades 

relevantes, passíveis de serem divulgadas. 

 Contacto presencial: esta forma de divulgação é possível, mediante contacto direto 

com os bolseiros e com os investigadores e/ou direção do CECS. 

De facto, e como vemos por esta descrição, a divulgação científica é totalmente planeada no 

CECS, sendo que todas as vertentes de divulgação são consideradas importantes. Mais 

recentemente, o CECS tem vindo a fazer um esforço na colocação da obra dos seus 

investigadores no RepositoriUM11 da Universidade do Minho, com a finalidade de disponibilizar 

sobretudo “artigos em revistas científicas internacionais, artigos em revistas científicas nacionais, 

livros e capítulos de livros, teses de mestrado e doutoramento…), numa proporção linguística de 

30% em línguas estrangeiras, sobretudo em língua inglesa, e 70% em língua portuguesa”.  

Relativamente à divulgação científica, e mais especificamente à difusão que é feita através das 

ferramentas digitais, o diretor do CECS considera que: 

“Se existe coisa que o CECS faz bem é a comunicação pública da sua actividade. Ou 
seja, a publicitação das suas realizações científicas, dando-lhe visibilidade pública. 
Pode dizer-se que o CECS está no coração da comunidade, da comunidade científica, 
antes de mais, mas também já, de alguma maneira, no coração da comunidade 
humana – comunidade regional e local, comunidade nacional e comunidade lusófona. 
Site, Facebook, Newsletter, e-mail, são ferramentas utilizadas largamente pelos 
serviços do CECS de apoio à investigação – uma equipa pequena, mas solidária, e 
muito ativa. 

É sempre possível imaginar uma presença ainda mais ativa no espaço público e a 
aquisição de novas e mais potentes ferramentas. Mas nas circunstâncias presentes, 
de contenção das despesas e com recursos humanos precários, acho que é excelente 
o trabalho da equipa”. 

                                                 
11 “O RepositóriUM - repositório institucional da Universidade do Minho, disponibiliza um acervo crescente das publicações científicas produzidas 
na instituição. O objetivo do RepositóriUM é armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à produção intelectual da Universidade do Minho em 
formato digital e maximizar a visibilidade, uso e impacto da sua investigação através do Acesso Aberto”. Disponível em 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/. 
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Efetivamente, comunicar a ciência no CECS é tão importante que é, manifestamente, um esforço 

deliberado e planeado. Na estratégia global do Centro para o futuro, o diretor ressalva que 

“a proposta de plano estratégico do CECS para 2015/2020, neste momento em 
avaliação por peritos da FCT, prevê um esforço maior do CECS no desenvolvimento 
das atividades de promoção estratégica dos resultados da pesquisa, através da 
contratação de mais um gestor científico”. 

Com a vontade de cumprir o propósito de levar a ciência aos cidadãos, nunca a comunicação 

poderá deixar de estar ao seu serviço, nem fazer com que perca prestígio. Esta é, pelo menos, a 

visão do CECS, ao demonstrar a importância da ciência e da sua comunicação: ao invés de 

banalizar a ciência, a comunicação enaltece-a: 

“A ciência não corre o risco de ser banalizada. Porque é da natureza da ciência ela 
estar ao serviço da comunidade humana, contribuindo para o seu desenvolvimento. 
Portanto, o que há a esperar da ciência é que ela possa ser devolvida à comunidade, 
depois do investimento público que nela possa e deva ser feito. Pode, então, dizer-se 
que o prestígio da ciência é função da utilidade pública que ela tiver”.   
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5.  Metodologia: instrumentos e procedimentos de recolha de dados 

A investigação em Ciências Sociais ajuda a  

“compreender melhor os significados de um acontecimento ou de uma conduta, a 
fazer inteligentemente o ponto de situação, a captar com maior perspicácia as lógicas 
de funcionamento de uma organização, a reflectir acertadamente sobre as 
implicações de uma decisão política, ou ainda a compreender com mais nitidez como 
determinadas pessoas apreendem um problema e a tornar visíveis alguns dos 
fundamentos das suas representações” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 19).  

Tomando este pressuposto de Quivy e Campenhoudt (1992), assumimos que esta investigação 

pretende não só compreender as lógicas de funcionamento comunicativo de uma organização de 

cariz científico, como também tornar visíveis os princípios da divulgação científica que promove 

e, mais especificamente, da difusão que é feita através dos suportes online. Para que tal se 

concretize, consideramos que a observação destes fenómenos em contexto real enriquece a 

investigação e suporta os objetivos que nos propomos atingir. 

 

5.1.  A escolha de um estudo de caso 

Esta investigação “concentra[-se] no estudo de um caso em particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos” (Severino, 2007, p. 121). Partindo desta 

premissa e assumindo que o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade possa representar 

os Centros de Investigação portugueses, pretendemos com este trabalho analisar as práticas de 

comunicação online da ciência do Centro, por forma a podermos inferir se a comunicação online 

é uma mais-valia na estratégia de divulgação científica global. Invoque-se ainda que a escolha da 

metodologia de estudo de um caso em particular, se deveu ao facto de permitir “reunir 

informações tão numerosas e tão pormenorizadas quanto possível, para abranger a totalidade da 

situação” (Afonso, 2008, p. 72). Na verdade, mediante a “análise empírica de um fenómeno 

contemporâneo em contexto real”, é possível “atingir o mundo real com a maior proximidade 

possível e interpretar esse mundo”, de modo a “descrever experiências ou criar teorias (…) que 

sirvam de base de estudo e actuação em situações semelhantes” (Ruão, 2006, p. 113). 

Os estudos de carácter indutivo partem de uma questão inicial, à qual se procura responder com 

os dados que se obtêm no processo de investigação. Formulada a pergunta de partida, são 

levantadas hipóteses, que serão testadas ao longo do processo investigativo, e com a seleção de 

uma amostra, para ajudar a comprovar os resultados. Estes serão, também, os passos que 

seguiremos. 
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Mas, ainda antes de descrevermosquais os instrumentos de análise e técnicas utilizadas, 

consideramos pertinente revelar a pergunta de partida e as hipóteses que testaremos: 

 Qual o papel das ferramentas online na comunicação da ciência? 

Assumindo esta missão, os objetivos da investigação são: 1) identificar as ferramentas de 

comunicação online utilizadas pelo CECS para atingir os públicos internos e externos; 2) 

descobrir quais as políticas de comunicação online do CECS; 3) avaliar essas políticas de 

comunicação, face às particularidades do meio online; e 4) sugerir melhorias nas práticas 

avaliadas. 

O CECS será o centro de investigação que servirá como caso em estudo, para tentarmos 

verificar o papel das ferramentas online na comunicação da ciência e para testar as hipóteses: 

H1: A comunicação online da ciência ajuda a criar uma imagem positiva sobre o CECS e 

os seus investigadores; 

H2: A comunicação da ciência realizada através dos meios online permite a partilha dos 

resultados da investigação científica com mais públicos. 

 

5.2. Os instrumentos de recolha de dados 

Katele e Roegiers (1993, p. 18) definem como quatro as ferramentas essenciais para a 

investigação em Ciências Sociais: a entrevista; a observação; o inquérito e o estudo de 

documentos/análise documental.  

Face aos objetivos propostos para esta investigação, decidimos utilizar, de entre os vários 

métodos de recolha de dados aconselhados para as Ciências Sociais, o inquérito por 

questionário, a entrevista e a análise de documentos, como forma de complementar o estudo.  

 

5.2.1.  O inquérito por questionário 

O inquérito por questionário é uma das formas possíveis de colocar, a um conjunto de inquiridos 

(que deve ser representativo da população em estudo), uma série de perguntas, relativas à sua 

situação social, profissional, às suas opiniões, crenças e atitudes e nível de conhecimentos, face 

a uma problemática previamente identificada pelo investigador. Na tentativa de testar hipóteses 

teóricas, as perguntas podem ser abertas ou fechadas. No caso desta investigação, o 

questionário foi respondido diretamente pelos inquiridos, foi aplicado através de uma plataforma 
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online e foi distribuído através de um link12 para o e-mail dos investigadores. Escolhemos esta 

forma de aplicar o inquérito por um motivo: devido ao meu trabalho como bolseira no CECS, 

houve a necessidade de garantir não só a confidencialidade das respostas, como também o 

anonimato de quem preferiu não participar da investigação.  

Quivy e Campenhoudt (1992) apontam como um dos objetivos deste método, o conhecimento 

aprofundado de uma população (possível pela representatividade da amostra), que é, no fundo, 

o objetivo principal para a aplicação deste inquérito. Esta ferramenta permite-nos também 

quantificar uma multiplicidade de dados e proceder a análises de correlação. 

O questionário criado em função desta investigação é constituído por 23 questões, destas, 6 são 

de resposta aberta e 3 são sobre a opinião dos inquiridos; 17 são de resposta fechada, 11 são 

de escolha simples, 4 são semiestruturadas e 2 são dicotómicas e pode ser consultado no anexo 

1 deste trabalho. 

O inquérito foi enviado via e-mail, no dia 07/03/2014, a 187 investigadores (doutorados e não 

doutorados). À data do envio constavam, no site do CECS, 201 investigadores. Devido à 

reestruturação dos Centros de Investigação, este número vem sendo alterado, pelas novas 

entradas de investigadores. Embora fossem 201 investigadores, só tínhamos contacto de e-mail 

dos 187 investigadores, a quem foi enviado o pedido para preenchimento. 

 

5.2.2. A entrevista 

A entrevista é um método de investigação que requer o contacto direto entre o investigador e o 

entrevistado e está frequentemente associado a um método de análise de conteúdo, de acordo 

com Quivy e Campenhoudt (1992). Estes autores consideram ainda que  

“durante as entrevistas trata-se, de facto, de fazer aparecer o máximo possível de 
elementos de informação e reflexão, que servirão de materiais para uma análise 
sistemática de conteúdo que corresponda, por seu lado, às exigências de explicitação , 
de estabilidade e de intersubjectividade dos processos” (Quivy &  Campenhoudt, 1992, 
p. 195). 

Tomando este ponto de partida, é importante mencionar que realizámos apenas uma entrevista 

ao Diretor do CECS, e que esta serviu três propósitos: 1) complementar a revisão teórica (já que 

a entrevista foi realizada com o propósito de permitir uma clarificação da importância da 

divulgação científica do centro de investigação); 2) servir de guia e auxílio à análise de conteúdo 

dos textos que serão objeto de análise, 3) bem como forma de perspetivar a confrontação dos 

                                                 
12 O questionário está disponível em https://docs.google.com/forms/d/1q8wiDFZe6X8qubYRkGx9S-oEUnjumC0TqkQlhHLU1mo/viewform. Neste 
momento, o link já não se encontra ativo, por ter sido bloqueada a possibilidade de resposta. 

https://docs.google.com/forms/d/1q8wiDFZe6X8qubYRkGx9S-oEUnjumC0TqkQlhHLU1mo/viewform
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resultados obtidos no inquérito por questionário, caso estes sejam manifestamente contrários às 

respostas obtidas através da entrevista. 

Consideramos esta ferramenta essencial no processo de construção da metodologia de análise 

da investigação, já que através dela se consegue uma “grande profundidade dos elementos de 

análise recolhidos” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 195), permitindo aprofundar o sentido das 

questões já aplicadas no questionário. Pretendemos, então, que o Diretor do CECS nos dê a sua 

perspetiva sobre a divulgação da ciência, sobre a importância da divulgação científica no CECS e 

sobre as práticas de comunicação e divulgação online do CECS. 

 

5.2.3. A análise de documentos 

Berelson define a análise de conteúdo como “uma técnica de investigação para a descrição 

objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação" (1967, pp. 488-

489, citado em Janeira, 1972, p. 371), sendo que, essa comunicação assumirá a forma de 

documento (nos mais variados suportes) Este método tem como objetivo, na opinião de Quivy e 

Campenhoudt (1992) analisar a “lógica de funcionamento das organizações, graças aos 

documentos que elas produzem” (p. 230), documentos esses que, mediante a sua análise, 

servem como “fontes de informação a partir das quais o investigador tenta construir um 

conhecimento” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 226). Os autores apontam que uma das 

principais vantagens de “uma comunicação reproduzida num suporte material (geralmente um 

documento escrito”, é o “controlo posterior do trabalho de investigação” (Quivy & Campenhoudt, 

1992, p. 226). 

Ana Janeira aponta que  
“Esta técnica, no campo das ciências socia is, pretende ser um meio capaz de 
detectar valores sociais, imagens, modelos ou símbolos empregues pelos emissores 
culturais e, igualmente, aferir o grau de sintonização daqueles com os interesses, 
motivações, aspirações da sociedade a que se destinam. Ê possível, mesmo, captar a 
ideologia ou ideologias subjacentes à comunicação e averiguar da sua correlação com 
a (ou as) da sociedade, assim como ver até que ponto existe um desnível entre o que 
se transmite ou se quer transmitir e o que se vive — a realidade quotidiana do todo 
humano a que se dirige a comunicação” (Janeira, 1972, p. 398).  

Tomando os princípios de que a análise de conteúdo se serve de documentos escritos, 

assumindo as mais variadas formas, torna possível a recolha e análise posterior ao 

acontecimento do fenómeno e que permite descobrir a lógica de funcionamento de uma 

organização, assumimos que esta ferramenta será útil a esta investigação. Analisaremos os 

textos produzidos nos suportes digitais, aos quais faremos uma análise temática, de acordo com 
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o que Bardin (199, citado em Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 228) parametrizou. O autor 

considera que uma das formas de fazer análise temática é a análise categorial. Trata-se de 

“calcular e comparar as frequências de certas características (que podem ser sistematizadas 

como temas) previamente agrupadas em categorias significativas” (Quivy & Campenhoudt, 

1992, p. 228). Sobre isso, Bardin estabelece também que, “uma característica é tanto mais 

frequentemente citada quanto mais importante é para o locutor” (citado em Quivy & 

Campenhoudt, 1992, p. 228).  

Consideramos ser importante referir que as categorias foram criadas por nós, para esta 

investigação em específico, para o Facebook, e-mail e Newsletter, seguindo a lógica de produção 

dos textos em análise e a especificidade da comunicação que envolve: a divulgação da ciência. 

 Clipping: informação relativa a notícias que são publicadas nos media (nas várias 

plataformas e nos vários meios). 

 Divulgação de eventos: informação relativa à promoção de eventos – congressos; 

seminários/palestras; workshops; provas de doutoramento, em 3 fases: 1) Anterior ao 

evento (informação sobre data, hora, local e participantes); 2) No dia do evento 

(lembrete do evento, com atualização de informação, se necessário); 3) Posterior ao 

evento (follow up - reportagem fotográfica). 

 Outras notícias: outras notícias/informações relativas aos investigadores do CECS, tais 

como: nomeação para cargos; atribuição de prémios; outras informações relevantes. 

 Revista Comunicação e Sociedade: informação sobre chamadas de artigos e publicação 

da Revista Comunicação e Sociedade. 

 Bolsas de investigação: informação sobre concursos para a atribuição de Bolsas de 

investigação no âmbito de projeto de investigação afetos ao CECS. 

 Newsletter: divulgação de publicação da newsletter mensal. 

 E-book: divulgação de publicação de e-books. 

 Call for papers: divulgação de chamadas de trabalhos. 

 Outras candidaturas: divulgação de aberturas de outros concursos. 

A análise documental será aplicada às seguintes plataformas: 

 Facebook 
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O Facebook constitui uma das formas de divulgação contínua do CECS, contando com 

publicações frequentes na sua página13). A análise documental deste suporte de comunicação 

digital contou com a observação do comportamento do CECS no Facebook, durante o período de 

tempo compreendido entre os dias 01 de março e 31 de maio de 2014, mediante a verificação 

dos seguintes vetores, que ajudam a classificar a presença e ação na rede social:  

 Total de seguidores da página (considera-se pertinente incluir aqui também a evolução 

de seguidores da página); 

 Total de posts publicados no período em questão e categorização dos mesmos 

(consideramos que a categorização ajuda a definir mais claramente a estratégia 

comunicacional do CECS); 

 Análise dos likes, comentários e partilhas dos posts publicados. 

Ressalvamos, apenas, que as estatísticas aqui apresentadas não são referentes à coleta de 

dados no próprio dia. Dado que é possível ver, colocar like e comentar depois da data da 

publicação, consideramos que seria relevante retirar os dados referentes a cada publicação, no 

mínimo, uma semana após a publicação do post. 

 E-mail 

À semelhança da análise feita aos posts do Facebook, e para uma melhor análise dos e-mails 

enviados, consideramos que seria pertinente discriminar os assuntos divulgados. Assim, usamos 

as categorias estabelecidas para análise dos posts do Facebook, para poder classificar os e-mails 

e perceber quais os assuntos de maior relevância na divulgação do CECS. 

 Newsletter 

“Para dar conta das suas iniciativas e da actividade dos seus investigadores. Para 
ajudar a ter uma visão de conjunto do que se vai fazendo e planeando. Para 
acompanhar a evolução dos vários projectos das duas linhas em que se estrutura. 
Nem os cientistas (mesmo os do social) querem viver à revelia do pulsar da sociedade 
nem a ciência se produz para ficar acantonada nas bases de dados ou a atafulhar 
estantes de bibliotecas e arquivos. Este canal serve também para prestar contas da 
vida de um centro de investigação apoiado essencialmente por financiamentos 
públicos. De um Centro que tem na cidadania o seu horizonte e identidade”. Manuel 
Pinto, editorial da Newsletter n.º 1, Setembro de 200914. 

Filipe Carrera (2009, p. 44) define uma Newsletter como um boletim informativo que permite 

dar uma informação personalizada e atempada aos públicos. A Newsletter do CECS, difundida 

via eletrónica, enquadra este objetivo, dando a conhecer, tanto ao público interno como ao 

                                                 
13 Disponível em https://www.facebook.com/pages/CECS-Centro-de-Estudos-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o-e-
Sociedade/127149417348596?fref=ts. 
14 Disponível em http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949&newsID=3033. Consultado em 
29/06/2014. 
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público externo, as atividades dos seus investigadores no mês a que respeita. Além disso, dá 

ainda conta de eventos e iniciativas científicas importantes, que decorram num futuro próximo á 

sua publicação. Publicada periodicamente desde 2009, (excetuando o mês de agosto), a 

Newsletter é lançada no último dia do mês a que respeita, no site do CECS15. 

A Newsletter respeita o seguinte enquadramento: 

- Notícias várias sobre a atividade de investigação 

- Clipping 

- Atividades dos investigadores do CECS 

- Revistas de acesso livre (disponibilizam-se aqui alguns links de Revistas científicas da área das 

Ciências da Comunicação, de acesso livre) 

- Ficha técnica 

Para uma melhor compreensão do que é divulgado, criámos categorias para poder classificar a 

informação divulgada e perceber quais os assuntos de maior relevância. É importante 

mencionar, antes de analisar os dados, que só caracterizamos o que é apresentado na página 

de rosto da Newsletter. Existe um separador de Clipping, com as notícias que saíram nos media. 

Como todos os meses é dada esta informação, através de um link que remete para o site do 

CECS, esta informação não entrou na categorização feita para os destaques da Newsletter. 

Dividimos, então, os destaques, segundo as categorias parametrizadas para a análise dos posts 

do Facebook e dos e-mails. 

 Site 

Com base na grelha disponibilizada por Barbosa (2012) (disponível nos anexos), faremos a 

análise ao site do CECS, adaptada à nossa investigação. Assim, a nossa grelha de análise será a 

seguinte: 

 Identificação 

o Nome 

o URL 

o Data de funcionamento 

o Ficha técnica 

 Plano de trabalho para um planeamento a longo prazo do website 

o Do que trata 

o Públicos  

                                                 
15 Disponível em http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949. Acesso em 01/07/2014. 
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o Necessidades dos públicos 

o Objetivos 

o Que informação é divulgada 

o Elementos gráficos 

o Atualizações 

o Valores estratégicos 
o Branding (presença da marca institucional como fator de diferenciação) 

o Impacto/valor notícia (correção e pertinência da informação) 

o Encontro com os valores dos públicos (coordenação, ou não dos valores do site 

com os valores da audiência 

o Valores competitivos 

o Valores táticos 

o Valor de produção (qualificação de quem criou o site 

o Valor de utilidade (o que se pode fazer, efetivamente, no site 

o Usabilidade 

o Eficiência (rapidez das ações) 

o Efetividade (funcionamento das páginas e alcance dos objetivos) 

o Facilidade de aprendizagem (orientação da navegação 

o Compatibilidades (com browsers) 

o Visualização (rolagem vertical/horizontal) (necessidade de fazer scroll para ver 

todos os conteúdos da página) 

o Estrutura do site 

o Arquitetura do site 

o Layout 

 Equilíbrio do layout da página 

 Legibilidade/Clareza 

 Direcionamento da leitura  

 Lógica de organização do conteúdo 

 Estímulo à navegação/proatividade do utilizador 

o Conteúdos 

o Rigor 

o Organização do conteúdo/armazenamento interno 

o Identificação e descrição do organismo 
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o Contactos 

o Publicações 

o Eventos 

o Relatórios de contas 

o Plano de atividades e orçamento 

o Perguntas frequentes 

o Novidades 

o Formulários para download 

o Atualização da informação 

o Ferramentas de comunicação sincronizadas 

o Elementos dinâmicos (hipermédia/som/vídeo 

o Versões do site em outras línguas 

o Acessibilidade 

o Registo do website em motores de pesquisa 

o Links em outros websites 

o Serviços 

o Interação com/entre os cidadãos 

 Newsletter 

 Correio Eletrónico 

 Fórum 

 Chat 

 Livro sugestões/reclamações 

 Interação com os utilizadores 

o Utilização extra 
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6. Apresentação e discussão de resultados 

6.1. O inquérito por questionário 

Questão 1: Sexo. Das 90 respostas obtidas, 62 são de investigadores do sexo feminino e 28 do 

sexo masculino, o que faz com que 69% das respostas tenham sido obtidas no sexo feminino, 

contra 21% do sexo masculino. 

Questão 2: Idade. Os dados obtidos nas respostas, mostram a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 1: Distribuição da idade dos inquiridos 

 

A média de idade dos investigadores é de 40 anos (39,93), a moda é multimodal, aparecendo, 

com a mesma frequência, os valores 39; 41; 42; 46. A mediana da distribuição de todas as 

respostas é de 41.  

Questão 3: Nacionalidade. 

 

Gráfico 2: Distribuição da nacionalidade dos inquiridos 

 

Desta distribuição apresentada podemos constatar que 83% dos inquiridos são Portugueses, e 

12% são Brasileiros. Ressalvamos apenas que, por esta resposta ser aberta, agregámos os 

resultados: por exemplo, respostas como “Portugal”, “Português”, e “Portuguesa” foram todas 
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agregadas na resposta “Portuguesa”, similar o que aconteceu com a categoria “Brasileira” que 

engloba as respostas “Brasil”, “Brasileira” e “Brasileiro” e com a categoria “Luso-Brasileira” que 

agrega as respostas “Luso-Brasileira” e “Português e Brasileiro”. 

Questão 4: Habilitações. É importante referir que, dado que este questionário foi construído 

especificamente para investigadores do CECS, apenas consideramos as habilitações superiores 

à Licenciatura, já que o requisito para ser investigador colaborador do CECS é o de ter um 

projeto de Doutoramento aprovado pela FCT e/ou pelo Conselho Científico do Instituto de 

Ciências Sociais; já para ser Investigador Efetivo do CECS, é necessário ter o grau de 

Doutoramento completo. Ainda assim, e dado que o Regulamento de Admissão aos 

Doutoramentos em Ciências da Comunicação e de Estudos Culturais permite o acesso sem 

Licenciatura, consideramos pertinente colocar a opção “Outro”, para abranger eventuais casos 

que correspondessem a esta última situação. Apresentamos, no gráfico 3, as respostas obtidas: 

 

Gráfico 3: Distribuição das habilitações dos inquiridos  

 

Salientamos, também, que as 7 respostas obtidas na categoria “Outro” deram origem as 

seguintes respostas: Diploma de Estudos Avançados (1); Agregação (3); MBA em Marketing (1); 

doutorando (1).  

Questão 5: Qual a sua área de formação (licenciatura)? Sabendo as habilitações dos 

investigadores, consideramos que seria importante saber qual a área de formação de 

Licenciatura, para traçar um perfil mais fidedigno, já que a maioria dos investigadores doutores 

teria um Doutoramento na área das Ciências da Comunicação, Estudos Culturais, ou área 

similar. Mais uma vez, é nosso dever apontar que as respostas foram agregadas por categoria 

(por similaridade), já que as possibilidades de resposta eram muitas e diferenciadas. Por 
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exemplo, respostas como “Comunicação social- jornalismo” e “Comunicação social- relações 

públicas” foram agregadas na categoria “Comunicação Social”, por se tratar de uma 

especialização do curso. Tentamos categorizar as respostas levando em consideração que, em 

diferentes Universidades, o curso de Comunicação pode ter diferentes denominações. Assim 

sendo, a questão 5 obteve as seguintes respostas: 

 

Área de formação fi 

Ciências da Comunicação 19 

Comunicação Social 14 

Sociologia 8 

Jornalismo 9 

Comunicação 6 

Ciências da Educação / Educação 4 

História  3 

Psicologia 2 

História e Ciências Sociais (ensino de) 2 

Português / Inglês (via ensino) 2 

Línguas e Literaturas Modernas 2 

Relações Internacionais 2 

Gestão do Património Cultural 1 

LESI 1 

História e Estudos Culturais 1 

Cinema 1 

Gestão Marketing 1 

Publicidade 1 

Francês Língua Estrangeira 1 

Gestão Cultural 1 

Engenharia 1 

História da Arte 1 

Turismo 1 

Geografia 1 

Filosofia 1 

Administração de Empresas 1 

Animação Socioeducativa 1 

Gestão 1 

Letras e Estudos Portugueses 1 

Gestão Pública 1 
Tabela 1: Distribuição da área de formação de Licenciatura dos inquiridos 

 



 

92 

 

Questão 6: Qual o seu vínculo ao CECS? Nesta questão, foram indicadas as categorias que 

constam no site (embora a categoria “Investigador Associado” não conste no Regulamento, facto 

é que, no site, os investigadores distribuem-se entre as categorias “Investigador Integrado”; 

“Investigador Associado” e “Estudante de Doutoramento”). Relembramos, ainda, que no 

processo, se registaram alterações nas designações, por parte do CECS, o que obrigou a que a 

nova categorização fosse identificada entre parêntesis. Consideramos igualmente pertinente 

colocar a opção “Não sabe”, para verificar se algum dos investigadores não sabia a que 

categoria pertence, dentro da estrutura do CECS, o que se verificou com um dos investigadores 

respondentes. Ressalvamos aqui que a margem de erro pode ser relativa, já que pode ter havido 

engano na resposta por parte de alguns investigadores. 

 

Gráfico 4: Distribuição do vínculo ao CECS dos inquiridos 

 

Acrescentamos, apenas, que o número de respostas à questão relativa ao grau de habilitações, 

não coincide com as respostas desta questão. Na primeira, 44 investigadores dizem ter 

habilitações iguais ou superiores ao Doutoramento (Pós-Doutoramento e Agregação). Nesta 

questão, as categorias que dizem respeito aos Doutorados, apenas contam com a resposta de 

43 investigadores. Uma vez que as 46 respostas que pertencem à categoria “Estudante de 

Doutoramento” coincidem com as respostas que englobam as habilitações inferiores ao 

Doutoramento, podemos presumir que, a resposta “Não sei” pertence a um investigador 

doutorado. 

Questão 7: Há quanto tempo é membro do CECS? A última questão que permite definir o perfil 

sociodemográfico, tem como objetivo saber há quanto tempo os investigadores integram o 

CECS. O gráfico seguinte (Gráfico 5) mostra as respostas: 

Investigador
Integrado

(Doutorado)

Investigador
Associado

(outros
investigadores
Doutorados)

Estudante de
Doutoramento

Não sabe

Frequência 37 6 46 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Vínculo ao CECS



 

93 

 

 
Gráfico 5: Distribuição do tempo de vínculo ao CECS dos inquiridos 

 

Descritos os resultados relativos às questões que pretendiam estabelecer o perfil do Investigador 

do CECS, podemos desenvolver um perfil modelo e dizer que é do sexo feminino, com uma 

idade média de 40 anos, portuguesa, com Mestrado e formação de Licenciatura na área da 

Comunicação; faz parte dos investigadores Estudantes de Doutoramento e colabora com o CECS 

há cinco anos ou mais.  

Questão 8: Com que frequência acede à internet? Nesta questão, note-se que a esmagadora 

maioria (97%) acede à internet todos os dias e nenhum investigador acede “Nunca”, 

“Raramente” e “1 a 3 vezes por semana”. 

 

Gráfico 6: Distribuição da frequência de acesso á internet dos inquiridos 

 

Questão 9: Tem perfil nas redes sociais? Se sim, por favor, assinale onde te perfil a que aceda 

regularmente. Esta questão permite que seja assinalada mais do que uma opção e ainda tem a 

opção “Outro”, o que permite adicionar mais respostas. Queremos apenas apontar que, as 3 

opções que foram dadas, são as redes com maior visibilidade.  
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Redes Sociais fi 

Facebook 40 

Facebook; Twitter 17 

Facebook; Twitter; Linkedin 10 

Não tenho perfil 8 

Facebook; Linkedin 4 

Facebook; Academia.edu 2 

Facebook; Instagram 1 

Facebook; Pinterest 1 

Facebook, Twitter, Behance, Youtube, Flickr 1 

Facebook; Twitter; Blog 1 

Facebook; Twitter; Instagram 1 

Facebook; Twitter; Scoop.it 1 

Facebook; Twitter; Google+ 1 

Research gate; Google Scholar 1 

Tabela 2: Distribuição dos perfis nas reds sociais dos inquiridos 

 

Através da análise desta tabela, verificamos que o Facebook é um elemento presente em quase 

todas as respostas, à exceção dos 8 investigadores que não têm perfil nas redes sociais e do 

investigador que só têm perfil no Research Gate e no Google Scholar. Refira-se que 32 

investigadores têm perfil ativo no Twitter e 14 no Linkedin (não sendo estes exclusivos, já que se 

agregam ao perfil do Facebook).  

Assim, o investigador do CECS acede todos os dias à internet e tem perfil ativo no Facebook e 

Twitter 

Questão 10: Através de que meios divulga, habitualmente, os resultados do seu trabalho de 

investigação? Esta questão tem como finalidade indagar se os investigadores divulgam o seu 

trabalho e, no caso de o fazerem, onde o fazem. Esta pergunta permitia a escolha de mais do 

que uma resposta, de entre as opções dadas, dando também a oportunidade do investigador 

inserir uma resposta que não estivesse na lista de opções possíveis. 

Onde divulga o seu trabalho? fi 
Não divulgo 11 

E-mail 6 

Facebook; e-mail 5 

Blog 3 
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Academia.edu 2 

Blog; Facebook; e-mail 2 

CV online 2 

Facebook, Twitter 2 

Publicações científicas 2 

Publicações científicas; comunicações 2 

Academia.edu; Newsletter do CECS 1 

Artigos em Revistas científicas 1 

Artigos em Revistas científicas e conferências 1 

Blog; e-mail 1 

Blog; Facebook 1 

Blog; Facebook; e-mail; Twitter 1 

Blog; Facebook; Newsletter do CECS 1 

Blog; Facebook; Twitter 1 

Blog; Facebook; Twitter; Linkedin 1 

Conferências; publicações 1 

Congressos 1 

Congressos; e-books 1 

Congressos; publicações científicas 1 

E-mail; não divulgo 1 

Encontros científicos 1 

Facebook 1 

Facebook; e-mail; Academia.edu 1 

Facebook, E-mail, Associações profissionais; redes académicas 1 

Facebook, E-mail, Eventos e Publicações 1 

Facebook, E-mail, Twitter 1 

Facebook; não divulgo 1 

Facebook, Scoop 1 

Facebook, Twitter; Repositório Institucional 1 

Linkedin 1 

Não divulgo; Google scholar 1 

Paper; Comunicação em Conferência 1 

Redes científicas 1 

Tabela 3: Distribuição das formas de divulgação dos inquiridos 
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Nesta pergunta, era permitida a escolha de mais do que uma opção em simultâneo, pelo que, a 

análise dos dados não representa a defesa da exclusividade de uma ferramenta de divulgação.  

De entre as respostas obtidas, salientamos os dados mais representativos: 21 investigadores 

(23,33%) referem divulgar o seu trabalho através do Facebook; 20 investigadores mencionam a 

divulgação através de e-mail, o que representa 22,22% do total de respostas; já 11 

investigadores dizem fazê-lo através de blog; 7 investigadores (7,78%) usam o Twitter e apenas 2 

investigadores (2,22%) referem a Newsletter do CECS como meio de divulgação do seu trabalho. 

Note-se também que, apenas 11 investigadores referem divulgar o seu trabalho em suportes que 

não sejam digitais, fazendo-o em encontros e publicações científicas. É importante referir ainda 

que 11 investigadores dizem não divulgar o seu trabalho, representando 12,22% das respostas.  

Questão 11: Qual a importância que atribui à divulgação do trabalho científico realizado no 

CECS? As respostas a esta questão indicam-nos que 97% dos investigadores considera que a 

divulgação científica realizada no CECS tem importância (“Importante” e “Muito Importante”), 

deixando apenas margem para 3% de respostas nas categorias “Nada importante”, “Pouco 

importante” e “Sem opinião”. 

 

Gráfico 7: Distribuição da importância atribuída à divulgação científica pelos inquiridos 

 

Questão 12: Habitualmente, procura informação sobre a divulgação dos resultados da 

investigação científica do CECS? O Gráfico 8 mostra-nos que mais de metade (51%) dos 

investigadores procura informação sobre a divulgação científica do CECS, com frequência e 33% 

procuram essa mesma informação, mas poucas vezes, ou seja, 84% dos investigadores procura 

informação sobre a divulgação científica realizada pelo CECS. É, ainda, importante assinalar que 

11 investigadores (12,22%) não procuram informação sobre a divulgação do CECS e 1 

investigador manifesta-se “Sem opinião”. 
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Gráfico 8: Distribuição da procura de informação sobre a divulgação científica dos inquiridos 

 

Questão 13: Na sua opinião, qual o impacto que a divulgação da investigação científica tem 

sobre a imagem do CECS? Mediante uma análise do Gráfico 9, podemos inferir que 93% dos 

investigadores considera que a divulgação científica tem impacto na imagem do CECS. É de 

relevar também que nenhum investigador diz que a divulgação não tem nenhum impacto sobre 

a imagem do CECS, e que 6 investigadores assumem que não têm opinião sobre a questão. 

 

Gráfico 9: Distribuição do impacto da divulgação na imagem do CECS dos inquiridos 

 

13.1 Se respondeu “Pouco impacto, “Algum impacto” ou “Muito impacto”, considera que esse 

impacto é positivo? Das 84 respostas dadas nestas 3 categorias, 79 responderam 

afirmativamente, o que significa que 5 investigadores não responderam a esta questão. 

Questão 14: É da opinião que a divulgação dos resultados científicos realizada tem impacto 

sobre a carreira do investigador? A esta questão obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico 10: Distribuição do impacto da divulgação na carreira do Investigador 
 

Note-se que 83 respondentes (ou seja, 92,22%) consideram que a divulgação científica tem 

impacto na carreira do investigador. Inversamente, apenas 3 (3,33%) investigadores consideram 

que a divulgação influencia a carreira do investigador, pelo que, podemos dizer que os 

investigadores do CECS consideram que a divulgação científica é relevante para as suas carreiras. 

Questão 15: Já solicitou ajuda na divulgação do seu trabalho ao CECS? Em 90 respostas 

obtidas, 64, representando 71,11% da amostra, dizem nunca ter solicitado ajuda ao CECS para 

divulgar o seu trabalho, contrariamente aos 26, representando 28,89% da amostra, que pediram 

ajuda ao CECS para divulgar o seu trabalho, tal como apresentado no gráfico 11: 

 

Gráfico 11: Distribuição da ajuda pedida ao CECS para divulgação 

 

Questão 16: Como avalia a informação disponibilizada pelo CECS, através dos meios online? 

Esta pergunta inicia as questões sobre a avaliação que os investigadores fazem das práticas e 

mecanismos de divulgação online do CECS. Aqui, centramos a análise na qualidade da 

informação disponibilizada, através das seguintes vias: 
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 Site 

Numa avaliação global bastante positiva, 72,23% dos respondentes atribuem uma nota boa 

(46,67%) ou muito boa (25,56%) à informação disponibilizada através do site, e apenas 1 

respondente atribui uma nota má. Da totalidade dos investigadores, 16,67% classifica como 

razoável a divulgação do CECS, e 10% não sabe/não responde. 

 

Gráfico 12: Distribuição da avaliação da informação disponibilizada pelo site 

 

 Facebook 

 

Gráfico 13: Distribuição da avaliação da informação disponibilizada pelo Facebook 

 

Nesta variável temos que sublinhar que, a maior parte das respostas, avaliando a qualidade da 

informação veiculada via Facebook, é “Não sabe/não responde”, com 31 respostas, 

representando 34,44% dos respondentes. Temos ainda 30 (33,33%) investigadores que 

consideram a informação boa e 20 (22,22%) muito boa. Nesta avaliação, 8 (8,89%) consideram 

a informação razoável e apenas 1 investigador (1,11%) acha que a informação é má. 
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Gráfico 14: Distribuição da avaliação da informação disponibilizada pela Newsletter 

 

A Newsletter obteve uma classificação geral bastante positiva, com 0 avaliações como má e 41 

pontuações como muito boa, representando 45,56% do total de respostas. Obteve ainda 36 

classificações como boa (40%), 7 como razoável (7,78%) e apenas 6 inquiridos não sabem/não 

responde (6,67%). 

 E-mail  

 

Gráfico 15: Distribuição da avaliação da informação disponibilizada pelo e-mail 

 

Analogamente às outras ferramentas, o e-mail obteve também uma classificação global positiva. 

Do total de respostas obtidas, 35 consideram a informação enviada através do e-mail muito boa 

(38,89%); 34 consideram a informação boa (37,78%); 12 consideram a informação razoável 

(13,33%) e apenas 2 consideram a informação má (2,22%). Ressalve-se ainda que 7 inquiridos 

(7,78%) não sabem/não respondem. 

Questão 17: Como avalia a frequência de atualizações e envio de informação do CECS, através 

dos meios online? Posta a questão sobre a qualidade da informação, considerámos que seria 

importante avaliar também a quantidade de informação, mais concretamente, a frequência de 

atualizações e envio de informação através das vias: 
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 Site  

 

Gráfico 16: Distribuição da avaliação da frequência de envio de informação através do site 

 

A quantidade de informação veiculada pelo site foi considerada como: “Muito boa” por 18 

investigadores (20%); “Boa” por 37 investigadores (41,11%); “Suficiente” por 17 investigadores 

(18,89%); “Fraca” por 2 investigadores (2,22%) e apenas 1 investigador (1,11%) classificou como 

“Insuficiente”. Ressalve-se ainda que 15 investigadores (16,67%) não sabem/não respondem. 

 Facebook 

 

Gráfico 17: Distribuição da avaliação da frequência de envio de informação através do Facebook 

 

A quantidade de informação divulgada através do Facebook foi avaliada como: “Muito boa” por 

19 investigadores (21,11%); “Boa” por 28 investigadores (31,11%); “Suficiente” por 7 

investigadores (7,78%); “Fraca” por 2 investigadores (2,22%) e “Insuficiente” por 1 investigador. 

Nesta ferramenta, o maior índice situa-se na opção “Não sabe/Não responde”, com 32 

respostas (41,11%). 
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 Newsletter 

 

Gráfico 18: Distribuição da avaliação da frequência de envio de informação através da Newsletter 

 

A maior classificação desta ferramenta, no que concerne à quantidade de informação proporcionada, 

é a opção “Muito boa”, com 36 respostas (40%); já 34 pessoas classificaram-na como “Boa” 

(37,78%); 12 como “Suficiente” (13,33%); 2 como “Fraca” (2,22%) e 1 como “Insuficiente”. Há 

ainda a apontar que 5 investigadores responderam “Não sabe/Não responde” (5,56%). 

 E-mail  

 

Gráfico 19: Distribuição da avaliação da frequência de envio de informação através do E-mail 

 

A quantidade de informação veiculada através do e-mail é considerada como “Muito boa” por 39 

investigadores (43,33%); “Boa” por 28 investigadores (31,11%); “Suficiente” por 10 

investigadores (11,11%); “Fraca” por 3 investigadores (3,33%) e “Insuficiente” por 2 

investigadores” (2,22%). 8 investigadores responderam “Não sabe/ Não responde (8,89%). 

Questão 18: Qual a forma de comunicação que considera ser a mais importante, no que 

respeita à divulgação do trabalho científico do CECS? Prevendo que alguém pudesse achar que 

haveria uma plataforma (mesmo que não utilizada pelo CECS) que fosse mais adequada, demos 
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a possibilidade de resposta “Outra”, com o respetivo campo para que os inquiridos pudessem 

escrever qual a plataforma que consideravam a mais importante. Um dos respondentes 

escolheu esta opção, escrevendo, no campo respetivo que a ferramenta mais importante seria a 

“Assessoria de imprensa para os fóruns especializados e os media em geral”. No gráfico 

seguinte, mostramos as respostas obtidas: 

 

Gráfico 20: Distribuição da avaliação da ferramenta de comunicação online mais importante  
 

Questão 19: Na sua opinião, o CECS divulga bem o trabalho dos seus investigadores? A 

maioria dos inquiridos é da opinião que o CECS divulga bem os trabalhos dos seus 

investigadores, com 64 respostas para sim (71,11%) e 8 respostas para não (8,89%). Há ainda 

que salientar que 18 pessoas (20%) declararam-se sem opinião, face à pergunta colocada. 

 

Gráfico 21: Distribuição da avaliação da divulgação feita pelo CECS 

 

Questão 20: Identifique alguns aspetos que considera negativos na divulgação dos trabalhos 

dos investigadores do CECS. Em 90 respostas obtidas, 56 não responderam a esta questão 

(62,22%), o que pode demonstrar algum desinteresse pela divulgação científica. Obtivemos, 

portanto, 34 respostas, com apontamentos sobre os aspetos negativos da divulgação feita pelo 

CECS. Para uma melhor sistematização das mesmas (que podem ser consultadas no anexo 5), 

apresentamos as respostas mais significativas, para percebermos onde se concentra a maioria 
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de respostas. É importante mencionar que, de entre as 34 respostas obtidas inicialmente, 

retirámos as respostas que não especificavam os aspetos que consideravam como negativos (8 

respostas), ficando, no total, 26 respostas16. 

Os investigadores do CECS apontaram os seguintes aspetos negativos na divulgação: 

 Saturação de e-mails e excesso de informação. Em 5 dos 26 comentários, os 

investigadores referem que a informação divulgada é excessiva. Eis alguns excertos de 

opinião dos inquiridos: “A saturação de e-mails e o excesso de informação que podem 

perturbar a atenção dada aos conteúdos”; “A recepção diária de informação no e-mail, à 

mesma hora, com pouco parágrafos, torna-se monótona. Uma pessoa já nem abre para 

ler”; “Por vezes há uma dose excessiva de informação”; “Demasiados e-mails”; “A 

divulgação por vezes peca por algum excesso. As pessoas acabam por marcar as 

mensagens como 'spam', o que tem um efeito negativo”; 

 Pouca expressão nos media. 3 investigadores consideram que o volume de notícias 

que é publicado na comunicação social não é expressivo, demonstrando pouca 

importância do CECS e da investigação. Eis alguns excertos de opinião dos inquiridos: 

“Faltam pontes com os meios de comunicação social tradicionais e nem todos os 

investigadores podem ver o seu trabalho divulgado”; “Entrada nas agendas dos media 

tradicionais”; “Insuficiente relação com a comunicação social”. 

 Falta de diversidade dos assuntos/investigadores divulgados. 3 dos 

comentários recebidos apontam a pouca diversidade na divulgação, quer em matéria de 

assuntos, quer em matéria dos investigadores envolvidos. Eis alguns excertos de opinião 

dos inquiridos: “Falta de frequência e diversidade de investigadores divulgados”; 

“Destaque algo desigual de trabalho idêntico realizado pelos diferentes investigadores”; 

“Deveria haver mais critério no que é publicitado em nome institucional, sob pena de 

afectar a imagem de todo o centro”. 

 Divulgação com pouca distribuição. 3 investigadores consideram que a quantidade 

de pessoas que recebem a informação divulgada pelo CECS é insuficiente. Eis alguns 

excertos de opinião dos inquiridos: “A divulgação fica circunscrita à mailing list”; “Pouca 

distribuição/divulgação”; “Ausência de uma maior divulgação com maior alcance”. 

 Fraca expressividade do que é divulgado, face ao que é efetivamente 

produzido no CECS. Um dos investigadores refere que “A impressão que tenho é que 

                                                 
16 As respostas são apresentadas na íntegra no anexo 3 
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o CECS produz muito mais do que é divulgado. Penso que caberia aos próprios 

investigadores ajudarem na divulgação do que produzem”. 

 Pouca expansão na rede social. Um dos investigadores considera que a página do 

Facebook é pouco explorada. Este refere “Pouca expansão da rede social para a 

divulgação dos trabalhos de seus investigadores”. 

 Fraco acompanhamento dos projetos e working papers. Um dos investigadores 

considera que a divulgação do CECS contempla muito pouco os assuntos relacionados 

com o follow up de projetos de investigação e working papers: “Pouca divulgação (follow-

up) de informações sobre projectos em curso e pouco relevo à produção de séries de 

working papers”. 

 Lugar secundário da Newsletter. Este aspeto é referido por um investigador, que 

considera que a Newsletter ocupa um lugar secundário. Este afirma “O lugar secundário 

reservado na newsletter (único espaço para a divulgação das produções mensais)”. 

 Desconhecimentos por parte dos membros do CECS das investigações a 

decorrer. Um dos investigadores aponta que os membros do CECS têm pouco 

conhecimentos sobre os projetos em curso. O investigador afirma existir 

“Desconhecimento dos próprios membros das investigações a decorrer”. 

Questão 21: Identifique alguns aspetos que considere positivos na divulgação dos trabalhos 

dos investigadores do CECS. Em 90 respostas obtidas, 50 não responderam a esta questão 

(55,56%), o que pode demonstrar algum desinteresse pela divulgação científica, tal como 

aconteceu na questão anterior. Obtivemos, portanto, 40 respostas, sendo que uma delas não 

especificava nenhum aspeto positivo, peplo que a análise será feita a 39 comentários. Para uma 

melhor sistematização das mesmas (que podem ser consultadas no anexo 2), a seguir 

apresentamos as respostas mais significativas, para percebermos em que temas se centram a 

maioria dos inquiridos. Note-se que, um mesmo comentário pode incluir mais do que uma 

categoria de resposta, pelo que as citações aqui apresentadas podem ser apenas fragmentos da 

resposta completa.  

 Frequência da atualização da informação e da divulgação. Em 39 respostas, 9 

mencionam a frequência de atualização da informação e da divulgação, o que faz com 

que a informação seja recebida com a antecedência necessária para os investigadores. 

Eis alguns dos comentários: “Informação enviada atempadamente”; “A frequência na 

divulgação”; “Para além disso é atualizada com frequência”; “Actualização”; 
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“Frequência com que há novidades”; “Rapidez, atualidade, pertinência”; “Assiduidade”, 

“Frequência, personalização, espírito de equipa”; “Atualização da informação”; “Os e-

mails constantes que informam das atividades”;  

 Qualidade da divulgação. Em 6 respostas, é mencionada a qualidade/pertinência da 

divulgação, nos seguintes comentários: “a qualidade dessa divulgação”; “Informação 

curta e simples, mas focada e direta”; “Identificação clara”; “credibilidade”; “Os 

trabalhos divulgados são profundamente relevantes e isto demonstra a seriedade da 

investigação que é feita pelo CECS”; “permite uma grande visibilidade do trabalho 

realizado, o que é no fundo o objetivo: dar a conhecer ao mundo, porque é para ele que 

trabalhamos”. 

 A comunicação feita em vários suportes, sobretudo nas plataformas online. 

Há 7 respostas que incluem comentários aos suportes de comunicação, sobretudo a 

adequação e utilização das ferramentas de comunicação online. Eis alguns dos 

comentários: “Toda a comunicação on-line, através do e-mail, da newsletter e das redes 

sociais”; “A divulgação no Facebook de certa produção científica e a gestão do site”; 

“Newsletter”; “A divulgação no Facebook permite feedback e interactividade em tempo 

útil”; “Informação disponível em diferentes suportes e sempre actual”;” Meios 

adequados /fóruns adequados”; “Aposta em diferentes meios de comunicação”; “tem 

cobertura nacional e internacional dentro das áreas especializadas”. 

 Variedade de assuntos divulgados. Em 2 das respostas obtidas, é mencionada a 

variedade de assuntos abrangidos, como demonstram os seguintes comentários: 

“mostra a diversidade temática dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelos 

investigadores do centro”; “variedade”. 

 Valorização do papel do investigador e da investigação feita no CECS. Em 3 

das respostas obtidas, os investigadores apontam a valorização e promoção do papel do 

investigador e da investigação que é feita no CECS, tal como podemos conferir através 

dos comentários: “Visibilidade do trabalho dos investigadores e contribuição para o 

enriquecimento do próprio centro “; “A valorização do papel do investigador”. 

 Promoção do centro, dos seus investigadores. Em 5 respostas há a referência á 

promoção do CECS, dos seus investigadores, nomeadamente através da publicitação 

dos projetos, o que pode levar ao interesse, por parte de outros investigadores e alunos, 

de integrar o CECS. Eis alguns excertos de opinião dos inquiridos: “promove não só o 
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centro como os próprios investigadores, sendo benéfico para ambos”; “conhecer o que 

está a ser feito pelos colegas; possibilidade de encontrar parcerias”; “Dinâmica de 

grupo, multiplicidade de temas e olhares, integração com fluxos de comunicação com a 

restante comunidade académica”; “Divulgação de projetos ligados a professores mais 

experientes e com carreira académica consolidada”; “Divulgação. Sentido de partilha de 

conhecimento. Sentido de Comunidade”; “pode levar outros investigadores a interessar-

se em colaborar com o centro, neste caso CECS”; “Cativar jovens investigadores”; “Na 

regularidade da comunicação do CECS fazer parte a referência a projectos e a 

investigadores e não apenas se ficarem por notícias do dia a dia”; “O fato de ser uma 

instituição de peso como a UMinho divulgando o trabalho de seus alunos dá uma 

credibilidade grande à pesquisa que estão desenvolvendo. Especialmente no caso de 

alunos estrangeiros”. 

 Diversidade de públicos que recebem informação sobre a atividade do CECS. 

Há 3 respostas que incluem menção à diversidade de públicos que estão abrangidos na 

divulgação do CECS, bem como a ligação aos canais institucionais, como se pode 

verificar nos comentários: “A diversidade de públicos para que a informação é enviada”; 

“Forte ligação aos restantes canais de comunicação da UM”; “Uma boa lista de 

contactos”. 

 Disponibilização gratuita das publicações para download. 2 investigadores 

referem ser importante e positivo que o CECS tenha disponibilizado algumas publicações 

para acesso gratuito e possibilidade de download das mesmas. Eis alguns excertos de 

opinião dos inquiridos: “Disponibilização de artigos da revista Comunicação e Sociedade, 

E-books”; “download gratuito de publicações”. 

 Comodidade. um investigador menciona a comodidade de receber toda a informação 

por e-mail, através do seguinte comentário: “Receber e-mails é uma comodidade, pois 

não é preciso ir atrás da informação”. 

Questão 22: Use o espaço seguinte para explicitar outras sugestões/observações que 

considera relevantes a termos em conta e/ou eventualmente para complementar algumas das 

respostas fornecidas. Mais uma vez o maior indicador é a não resposta, já que 69 (76,67%) dos 

investigadores não responderam a esta questão. Não obstante, de entre 21 respostas obtidas 

consideramos como contributos válidos, apenas 17. Para uma melhor sistematização das 

mesmas (que podem ser consultadas no anexo 4), a seguir apresentamos as respostas mais 
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significativas, para percebermos onde se concentra a maioria de respostas. Note-se que, um 

mesmo comentário pode incluir mais do que uma categoria de resposta, pelo que, as citações 

aqui apresentadas podem ser apenas fragmentos da resposta completa. 

 Fazer um melhor uso/aproveitamento das plataformas. 7 investigadores 

apresentam algumas propostas, tendo em vista um melhor uso/aproveitamento das 

plataformas online, recorrendo a estratégias mais apelativas, ou mesmo a plataformas 

que o CECS ainda não utilize. Eis alguns excertos de opinião dos inquiridos: “Apesar do 

CECS usar de forma exemplar o Facebook para divulgação dos projectos e mesmo dos 

investigadores, penso que poderia usá-lo ainda mais e com mais diversidade”; 

“Utilização mais frequente, assertiva e regular do Facebook; Utilização de estratégias 

visuais mais apelativas de apresentação da informação (em diversos suportes, quer no 

Facebook, quer via e-mail, quer pela Newsletter)”; O layout do site é confuso, podia ser 

melhorado, o cabeçalho”; “A criação de um espaço para perfis dos investigadores do 

CECS: áreas de interesse e publicações mais relevantes. Seria interessante e cativador”; 

“Tornar o site mais atrativo”; “Sugiro uma melhor estruturação do site para maior 

facilidade de acesso à informação”; “Acho estranho que um questionário sobre 

estratégias de divulgação online não faça referência a nenhuma rede social 

especializada em ciência (Researchgate, Academia, etc)”. 

 Criação de outras formas de divulgação e eventos alternativos para 

aproximar mais o CECS, outros investigadores e a sociedade. 7 investigadores 

mencionam a possibilidade de criar outros eventos para aproximar mais os cidadãos e o 

CECS, como se pode verificar nos comentários: “Pensar, na medida do possível, em 

mais estratégias para levar o conhecimento científico à sociedade civil (iniciativas como 

"Um dia com o CECS", por exemplo”; “Talvez o CECS pudesse criar eventos 

esporádicos de divulgação ou estar presente em eventuais fóruns de interesse científico, 

mas a língua continua a ser uma barreira, claro!”; “Divulgação sistemática da 

investigação em curso em cada área especializada do CECS, potenciando intercâmbio 

entre investigadores com trabalhos em curso”; “Apostar mais na divulgação de trabalhos 

em curso. Realização de pequenas entrevistas/biografias sobre o trabalho dos 

investigadores”; “Desenvolvimento de plataforma de partilha interna, propostas de 

participação em programas internacionais, desenvolvimento de propostas conjuntas 

entre investigadores, informações sobre as áreas que podem ser uma vantagem 
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estratégica, informação clara do financiamento e apoio a projetos”; “O CECS deveria 

abrir um espaço para artigos dos doutorandos e mestrandos (quem sabe). E organizar 

as contribuições semanalmente. Seria outra forma de contribuir para a divulgação do 

nome e das pesquisas que estão sendo feitas”; “Gostava de participar de estudos em 

conjunto que gerassem publicações em conjunto; os investigadores do CECS podiam ser 

mais solicitados a contribuir com os estudos em andamento, mesmo que de forma 

pontual e técnica”. 

 Melhorar a divulgação que é feita. 3 investigadores mencionam a necessidade do 

CECS melhorar a sua comunicação, nomeadamente através de: “A informação em 

demasia pode perder-se. Deveria haver uma comunicação mais agrupada”; “Mais 

informação em intermédia”; “Penso que caberia ao CECS um gabinete de relações 

públicas, que fosse um ponte entre a investigação do Centro e a imprensa. Isso ajudaria 

a divulgar os estudos feitos para além da comunidade académica”. 

 

6.2. Análise documental: os posts17 do Facebook; os e-mails; a Newsletter e o site  

6.2.1. Os posts do Facebook 

Relembrando que a análise deste suporte comporta as publicações feitas entre 01 de março e 

31 de maio, o CECS apresenta os seguintes indicadores (a tabela com todos os valores aqui 

apresentados encontra-se no anexo 5):  

Total de seguidores da página: no dia 31 de maio, último dia de análise, o CECS tinha 920 

seguidores. Verificamos, ao longo do tempo estabelecido para a amostra, que este número varia. 

Assim, é relevante referir que, no dia 01 de março, o CECS tinha 840 seguidores e no dia 31 de 

maio, 920 seguidores, originando uma amplitude de 80 seguidores, com uma média de 0,89 

likes por dia (em 92 dias de análise). 

Total de publicações, likes, comentários e partilhas: durante o período estabelecido, o 

CECS publicou 107 posts na sua página, com uma média de 1,16 posts por dia. Da totalidade 

destes posts, retiramos as seguintes estatísticas: 

 Alcance das publicações: no total dos posts publicados, o CECS obteve um alcance 

de 31 251 pessoas, fazendo com que a média de alcance das publicações seja de 209. 

Se calcularmos a média de alcance em função dos dias em análise, verificamos que 

339 pessoas visualizam os posts do CECS. É relevante mencionar que a publicação com 

                                                 
17 Posts são as publicações do Facebook. 
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menor alcance foi vista por 37 pessoas e a de maior alcance foi vista por 1 748, o que 

dá uma amplitude de visualizações de 1 711. Podemos aqui considerar que a 

quantidade de pessoas alcançadas possa ser influenciada pelo assunto ou 

investigador(es) visado na publicação. Veja-se a seguinte tabela para comprovar: 

Publicação /assunto Alcance  
Investigadores do CECS participam na fundação do GT Rádio e 
Meios Sonoros da SOPCOM 

1 748 

Programa Doutoral em Ciências da Comunicação UMinho 
2014/2015: Candidaturas abertas até 11de junho 

1 566 

Programa INVESTIGADOR FCT 
Candidaturas abertas até 16 de junho 

1 416 

Público, 3-4-2014 - O que é possível esperar ainda da FCT? 
(crónica de Moisés de Lemos Martins) 

1 369 

Revista “Comunicando” nº3: chamada de artigos aberta até 1 de 
julho 

1 238 

"Geração Transmédia": Aula Aberta de Comunicação Estratégica 
com João Miguel Lopes - sala de Atos 07/05 

54 

Exposição e apresentação sobre “O sentido simbólico da morte na 
série Inimigos do artista plástico Gil Vicente” - Sala de Atos 06/05 

52 

Operação “Sete Dias com os Media” arranca amanhã 42 
Público, 2-5-2014 - I Encontro Nacional de Jornais Escolares com 
troca de experiências amanhã em Espinho (Investigadores Manuel 
Pinto e Sara Pereira) 

40 

Jornal de Letras, Artes e Ideias/Educação, 30.4.2014 - Vem aí o 
Referencial de Educação para os Media (artigo de Manuel Pinto e 
Sara Pereira) 

37 

Tabela 4: Relação entre os posts/assuntos e o alcance 

 

 Likes das publicações: com uma totalidade de 528 likes, cada publicação obteve 

uma média de 5 likes. Houve 11 publicações com 0 (zero) likes e a publicação com 

mais popular obteve 23 likes. À semelhança do que acontece com o alcance das 

publicações, consideramos que o número de likes de cada publicação possa ser 

influenciado pelo assunto/investigador(es), mais ainda do que o alcance, pelo 

sentimento de proximidade ou empatia, que pode motivar o like na publicação. Veja-se 

as 5 publicações com mais likes, em contraponto com algumas publicações com zero 

likes: 

Publicação /assunto Likes 
Prof. Manuel Pinto nomeado Sócio Honorário do Grupo Comunicar 23 
Investigadora Madalena Oliveira (CECS) coordena a equipa 
portuguesa do projeto “Políticas de comunicação, radiodifusão 
pública e cidadania: subsídios para o desenvolvimento sociocultural 
em Portugal e no Brasil” 

20 

Investigador Moisés Martins (CECS) coordena a equipa portuguesa 
do projeto “O fluxo, a morte o acontecimento mediático. 

18 
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Linguagens, representações e imaginário” 
Arranque do Programa Doutoral em Estudos de Comunicação: 
tecnologia, cultura e sociedade 

17 

Diário do Minho - Igreja Viva, 27-3-2014 
“O Teatro, sobretudo, interroga o ser humano" Entrevista com José 
Miguel Braga (CECS) Professor e Encenador de Teatro 

17 

António Alexandre de Oliveira Duarte defende doutoramento em 
Ciências da Comunicação 

0 

Exposição e apresentação sobre “O sentido simbólico da morte na 
série Inimigos do artista plástico Gil Vicente” - Sala de Atos 06/05 

0 

Amanhã, 17 de abril (10h00), na sala de atos do ICS-UMinho 
(Braga) - 2º Seminário Ibero-americano de Ouvidorias 

0 

RTP 2 | Sociedade Civil, 8-5-2014 
Novas famílias (Paulo Nossa, CECS) 

0 

Operação “Sete Dias com os Media” arranca amanhã 0 
Tabela 5: Relação entre os posts/assuntos e o número de likes  

 

 Partilhas das publicações: as 107 publicações feitas pelo CECS tiveram 99 partilhas, 

fazendo uma média de 0,9 partilhas por publicação. É importante mencionar que 58 

posts não tiveram nenhuma partilha, e que o post mais popular foi partilhado por 13 

pessoas. Apresentada a hipótese acima de que o alcance e os likes poderiam ser 

influenciados pelo assunto/investigador(es) alvo da publicação, nesta variável, o mesmo 

parece suceder. Veja-se a tabela seguinte, com as 5 publicações mais partilhadas: 

Publicação /assunto Partilhas 
Programa INVESTIGADOR FCT 
Candidaturas abertas até 16 de junho 

13 

Programa Doutoral em Ciências da Comunicação UMinho 
2014/2015: Candidaturas abertas até 11de junho 

12 

Até 16 de maio 
Programa Doutoral em Estudos Culturas com candidaturas abertas 
para o ano lectivo de 2014/2015 

5 

e-book “Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating 
Silences” 

4 

Público, 3-4-2014 - O que é possível esperar ainda da FCT? (crónica 
de Moisés de Lemos Martins) 

4 

Tabela 6: Relação entre os posts/assuntos e o número de partilhas 

 

 Comentários das publicações: no total dos posts publicados, houve 13 comentários. 

Em média, cada publicação obteve 0,12 comentários, dando uma proporção de, 

aproximadamente, 1 comentário a cada 8 publicações. É importante mencionar que, 

destes 13 comentários, 4 pertencem ao CECS, na intenção de retificar e/ou 

complementar a informação dada na publicação original. Mais uma vez, consideramos 

que, à semelhança das variáveis anteriores, esta variável pode ser influenciada pelo 
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assunto/investigador(es) alvo da publicação. Veja-se a tabela a seguir, com algumas das 

publicações comentadas: 

Publicação /assunto Comentários  
IV Congresso Internacional em Estudos Culturais começa hoje em 
Aveiro 

2 

Concurso para BI projeto PTDC/CCI-COM/122387/2010-
“Surgimento e desaparecimento de títulos da imprensa escrita no 
Portugal contemporâneo” 

1 

Seminários de Doutoramento de Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 prosseguem amanhã 

1 

Revista “Comunicação e Sociedade” nº24 disponível em acesso 
livre 

1 

Prof. Manuel Pinto nomeado Sócio Honorário do Grupo Comunicar 1 
Tabela 7: Relação entre os posts/assuntos e o número de comentários 

 

Com uma amostra de 107 posts, e depois de estabelecidos os parâmetros de classificação, 

apresentamos na tabela a seguir a distribuição pelas categorias estabelecidas: 

Categoria  fi  

Divulgação de eventos - anterior 28 
Clipping 26 
Outras notícias 20 
Divulgação de eventos - posterior 16 
Call for papers 3 
Newsletter 3 
Revista Comunicação e Sociedade 3 
Outras candidaturas 3 
Divulgação de eventos – no dia 2 
E-book 2 
Bolsas de investigação 1 

Tabela 8: Distribuição dos posts por categorias 

 

Olhando para a tabela, rapidamente percebemos que, de entre os posts analisados, a categoria 

que reúne mais publicações, é a “Divulgação de eventos – anterior”, com 28 posts, 

representando 26% da totalidade de posts analisados. Com 26 posts, a categoria “Clipping”, 

reúne 24% das publicações. A categoria “Outras notícias” tem dedicados 210 posts, 

representando cerca de 19% da amostra de publicações. Podemos inferir que, no CECS, se 

aposta na divulgação pré-evento, na tentativa de chamar mais participantes a esses 

acontecimentos programados, e aposta-se também na divulgação da informação que os media 

publicam sobre os CECS, os seus investigadores e os seus eventos – note-se que, o CECS não 

faz divulgação das crónicas periódicas nos media, pelo que este valor é apenas representativo 

das referências “extraordinárias”; também se verifica uma importante divulgação de outras 

informações que são relevantes para os investigadores. Nesta última categoria, podemos referir, 
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a título de exemplo da disparidade de assuntos divulgados”, os posts/assuntos: “Rosa 

Cabecinhas é vice-chair do projeto 'Dinâmicas psicossociais das representações da história na 

União Europeia alargada' (Ação COST IS 1205)” publicado  no dia 06/03/2014; “Confibercom 

2014 (partilha da página de Facebook do Congresso)”, publicado no dia 13/04/2014 ; 

“Inquérito 'A Rádio na Internet' (no âmbito do projeto Estação Net, do CECS) está já disponível 

nos sites da TSF, da RUM e, a partir de hoje, também da Antena 1”, publicado no dia 

19/03/2014; “Sílvia Raquel Barros Pinto expõe projecto de doutoramento em Ciências da 

Comunicação - de 3 a 11 de junho no Museu Nacional de Arte Antiga”, publicado no dia 

14/05/2014, entre outros exemplos. 

Para uma melhor análise das publicações feitas no Facebook, consideramos que seria 

enriquecedor ilustrar um pouco melhor os assuntos divulgados. Assim, criámos categorias para 

poder classificar os posts e perceber quais os assuntos de maior relevância na divulgação do 

CECS. A título de curiosidade, mostramos na tabela a seguir os temas das publicações: 

Tema fi 
Opinião (participação em notícias, reportagens, entrevistas) 22 
Confibercom 2014 19 
Outros eventos científicos (seminários, palestras, workshops) 16 
Seminários de Doutoramento 7 
Defesa de Tese de Doutoramento 6 
Divulgação atividades de Projetos de Investigação 4 
Divulgação de outras atividades 4 
Participação em Projetos de Investigação 4 
SIACOM 4 
Jornadas Doutorais 3 
Newsletter 3 
Call for papers Revista Comunicação e Sociedade 2 
Congresso Estudos Culturais 2 
Doutoramento em Estudos de Comunicação 2 
Publicação de e-book 2 
Bolsas de investigação 1 
Divulgação de outras chamadas de trabalhos 1 
Doutoramento em Ciências da Comunicação 1 
Doutoramento em Estudos Culturais 1 
Investigador FCT 1 
Menções honrosas 1 
Publicação Revista Comunicação e Sociedade 1 

Tabela 9: os temas das publicações no Facebook 

 

De referir ainda que há uma preocupação em fazer algum acompanhamento dos eventos, quer 

seja no próprio dia, ou nos dias subsequentes, nomeadamente com a publicação da reportagem 

fotográfica dos mesmos, o que representa uma parte significativa da divulgação feita via 



 

114 

 

Facebook, com 16 posts (cerca de 15%). A este propósito, cabe-nos dizer que o Facebook 

permite que esta interação se torne produtiva, já que as pessoas podem ver, ‘gostar’ e partilhar 

as fotografias em que estão presentes, criando uma dinâmica própria na página de cada 

participante do evento.  

No cômputo geral, podemos aferir que a visibilidade das publicações é ainda relativamente 

baixa, já que a média de visualizações, 209, está muito longe do valor de seguidores da página: 

920. Se a isto juntarmos os valores médios de likes (5), partilhas (0,93) e comentários (0,12), 

podemos afirmar que a página não serve a função de interação, mas apenas de divulgação. 

 

6.2.2. Os e-mails 

A divulgação por e-mail é feita como parte da estratégia de comunicação online, dado que 

permite alcançar muitas pessoas e públicos distintos. A mailing list do CECS conta com o envio 

destes e-mails de divulgação para mais de 3000 endereços de correio eletrónico: 

 Membros integrados e colaboradores e colaboradores do CECS; 

 Blogues e Centros de Comunicação ligados à Comunicação e afins 

 Gabinete para os Meios de Comunicação Social 

 Entidade Reguladora da Comunicação Social 

 Ydreams - MIT Portugal 

 Todos os alunos que frequentam os doutoramentos em Estudos Culturais; Ciências da 

Comunicação e Estudos da Comunicação 

 Todos os alunos que frequentem os mestrados em Ciências da Comunicação; 

Comunicação, Cidadania e Educação e em Comunicação, Arte e Cultura 

 Mailing list da Intercom 

 Mailing list da Sopcom e Sopcom junior 

 Media (Imprensa, Rádio, Televisões, plataformas internet, provedores) 

 Todos os endereços de e-mail da Universidade do Minho 

 Escolas/Institutos da Universidade do Minho 

 Todos os contactos da FCT.  

A divulgação realizada via e-mail segue a seguinte estrutura: 

 Antetítulo (indica a data, a hora e o loca do evento) – apenas em alguns dos e-mails 

 Título (geralmente o título – evento – é também o assunto da mensagem) 

 Lead (indica quando e onde se realiza o evento e qual é o evento ou pessoa) 
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 Outras informações complementares 

 Link para ver outras informações (ou remetendo para o site do CECS, ou para o site 

específico do evento). 

 

Figura 3: exemplo de e-mail com antetítulo 
 

 

Figura 4: exemplo de e-mail sem antetítulo 

 

Para a Newsletter a estrutura é um pouco diferente:  

 Já está disponível a Newsletter nºxx  

 Link para a Newsletter completa 

 Destaques 

 

 

Figura 5: exemplo de e-mail da Newsletter 
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Refira-se que a amostra estudada é constituída por 46 mensagens de correio eletrónico, enviado 

no período entre 01 de março e 31 de maio de 2014. Em 92 dias de análise, obtivemos uma 

média de 0,5 e-mails por dia, sendo que, estatisticamente, é enviado um e-mail a cada 2 dias.  

Apresentamos na tabela a seguir a distribuição pelas categorias estabelecidas: 

Categoria  fi 
Divulgação de eventos - anterior 22 
Outras notícias 7 
Divulgação de eventos – no dia 4 
Call for papers 3 
Revista Comunicação e Sociedade 3 
Newsletter 2 
Outras candidaturas 2 
E-book 2 
Bolsas de investigação 1 
Divulgação de eventos - posterior 0 
Clipping 0 

Tabela 10: Distribuição dos posts por categorias 

 

Mais uma vez, a categoria “Divulgação de eventos – anterior” é a que tem uma maior 

frequência, com 22 e-mails enviados, correspondendo a quase metade da amostra de e-mails 

analisados. Segue-se a categoria “outras notícias”, com 7 e-mails e “Divulgação de eventos – no 

dia”, com 4 e-mails. É importante referir ainda que, da mesma forma que através dos posts 

publicados no Facebook concluímos que no CECS se aposta na divulgação antes dos eventos, na 

tentativa de chamar mais participantes a esses eventos, o mesmo se verifica com o envio de 

mensagem de divulgação via eletrónica. Note-se ainda que não é feita divulgação via e-mail do 

follow up dos eventos (categoria “Divulgação de eventos – posterior”), nem do “Clipping”. 

Assume-se, portanto, que esta ferramenta serve apenas para divulgação antecipada e no dia dos 

eventos, e acontecimentos programados, e para outras informações que sejam muito relevante 

para a atividade do CECS. 

A título de curiosidade, apresentamos, na tabela a seguir a distribuição dos temas dos e-mails, 

para uma melhor compreensão da divulgação científica levada a cabo no CECS. 

Tema fi 
Outros eventos científicos (seminários, palestras, workshops) 11 
Seminários de Doutoramento 6 
Defesa de Tese de Doutoramento 3 
Participação em Projetos de Investigação 3 
SIACOM 3 
Divulgação de outras atividades 2 
Jornadas Doutorais 2 
Newsletter 2 
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Call for papers Revista Comunicação e Sociedade 2 
Publicação de e-book 2 
Confibercom 2014 1 
Divulgação atividades de Projetos de Investigação 1 
Congresso Estudos Culturais 1 
Doutoramento em Estudos de Comunicação 1 
Bolsas de investigação 1 
Divulgação de outras chamadas de trabalhos 1 
Doutoramento em Ciências da Comunicação 1 
Doutoramento em Estudos Culturais 1 
Menções honrosas 1 
Publicação Revista Comunicação e Sociedade 1 

Tabela 11: os temas das mensagens de correio eletrónico 

 

6.2.3. A Newsletter 

Com uma amostra de 3 Newsletters, o que perfaz um conjunto de 67 destaques, e depois de 

estabelecidos os parâmetros de classificação, apresentamos na tabela a seguir a distribuição 

pelas categorias parametrizadas: 

Categoria  fi março  fi abril fi maio Total 
Outras notícias 11 3 5 19 
Divulgação de eventos - anterior 7 6 5 18 
Divulgação de eventos - posterior 1 6 6 13 
Outras candidaturas 1 1 6 8 
Call for papers 0 1 4 5 
E-book 0 2 0 2 
Revista Comunicação e Sociedade 0 1 1 2 
Clipping 0 0 0 0 
Divulgação de eventos – no dia 0 0 0 0 
Bolsas de Investigação 0 0 0 0 
Newsletter 0 0 0 0 

Tabela 12: Distribuição dos destaques da Newsletter por categorias 

 

Olhando para a tabela, rapidamente percebemos que a categoria “Outras notícias” congrega a 

maior parte dos destaques publicados na Newsletter, com 19 destaques num total de 67, 

representando pouco mais do que ¼ da amostra analisada. A segunda categoria mais 

publicitada na Newsletter é a “Divulgação de eventos – anterior” (seguindo a tendência dos 

posts do Facebook e dos e-mails), com 18 destaques, o que representa também um pouco mais 

de ¼ da amostra. A categoria “Divulgação de eventos – posterior” é a terceira categoria com 

mais destaques atribuídos, ou seja, 13. “Outras candidaturas” tem uma representatividade um 

pouco menor, com 8 destaques; seguindo-se a “Call for papers”, com 5 destaques; e as 

categorias “E-book” e Revista Comunicação e Sociedade”, com 2 destaques cada. Note-se que, 

as categorias “Clipping” (por considerarmos que, por ter uma seção específica na Newsletter, 
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não foi considerada como destaque, que foi a amostra que analisamos), “Divulgação de eventos 

– no dia”; “Bolsas de Investigação” e “Newsletter” não têm qualquer ocorrência. A natureza 

desta ferramenta (boletim de notícias mensal) não permite a divulgação de eventos no próprio 

dia, ou de outras iniciativas que tenham finalizado antes do final do mês a que respeita, como é 

o caso das bolsas de investigação. Quanto à categoria “Newsletter”, não faz sentido que, na 

própria ferramenta se fizesse um destaque específico, a menos que se tratasse de uma situação 

excecional (um prémio, por exemplo). 

Para uma melhor análise, distribuímos os destaques também por categorias. Os resultados são 

apresentados na tabela seguinte: 

Tema fi março fi abril fi maio Total 
Outros eventos científicos (seminários, palestras, 
workshops) 

0 5 8 13 

Participação em Projetos de Investigação 4 0 0 4 
Divulgação de atividades de Projetos de Investigação 2 2 0 4 
Divulgação de outras call for papers 0 1 3 4 
Doutoramento sanduiche 3 0 1 4 
Seminários de Doutoramento 1 1 1 3 
Defesa de Tese de Doutoramento 1 0 2 3 
Bolsas Marie Curie 1 1 1 3 
7 dias com os Media 1 1 1 3 
Gender in Focus 1 1 1 3 
SIACOM 1 1 0 2 
Divulgação de outras atividades 0 0 2 2 
Publicação de e-book 0 2 0 2 
Confibercom 2014 1 1 0 2 
Congresso Estudos Culturais 1 1 0 2 
Doutoramento em Estudos de Comunicação 1 0 1 2 
Doutoramento em Estudos Culturais 1 0 1 2 
Jornadas Doutorais 0 0 1 1 
Call for papers Revista Comunicação e Sociedade 0 0 1 1 
Publicação Revista Comunicação e Sociedade 0 1 0 1 
Doutoramento em Ciências da Comunicação 0 0 1 1 
Menções honrosas 0 1 0 1 
GT Jovens Investigadores da SOPCOM 0 1 0 1 
Investigador FCT 0 0 1 1 
Investigadores convidados no CECS 1 0 0 1 
Mestrados 0 0 1 1 

Tabela 13: Distribuição dos destaques da Newsletter por temas 

 

Mediante a análise da tabela, percebemos que o tema “Outros eventos científicos” representam 

uma boa parte da amostra analisada, com 13 destaques, constituindo, assim, cerca de 1/5 da 

amostra. Os temas “Participação em Projetos de Investigação”, “Divulgação de atividades de 

Projetos de Investigação”, “Divulgação de outras call for papers” e “Doutoramento sanduiche”, 
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têm 4 destaques cada; os temas “Seminários de doutoramento”; “Defesa de Tese de 

Doutoramento”; “Bolsas Marie Curie”; “7 dias com os media” e “Gender in Focus” têm 3 

destaques cada; os temas “SIACOM”, “Divulgação de outras atividades”, “Publicação de e-

book”, Confibercom 2014”, “Congresso Estudos Culturais”, “Doutoramento em Estudos de 

Comunicação” e “Doutoramento em Estudos Culturais” têm 2 destaques cada; os temas 

“Jornadas Doutorais”, “Call for papers Revista Comunicação e Sociedade”, “Publicação Revista 

Comunicação e Sociedade”, Doutoramento em Ciências da Comunicação”, “Menções 

honrosas”, “GT Jovens Investigadores da SOPCOM” e “Investigador FCT”, têm apenas 1 

destaque cada. 

 

6.2.4. O site 

 Identificação 

o Nome: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) 

o URL: http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/ 

o Data de funcionamento: Desde 2010 

o Ficha técnica: Universidade do Minho; Apoio do projecto LASICS (FCT); 

Gestão de conteúdos: CECS 

O site do CECS está alojado no domínio http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/, sendo uma 

subpágina do domínio principal: www.comunicacao.uminho.pt, do Departamento de Ciências da 

Comunicação, da Universidade do Minho. Neste domínio, encontramos 3 subdomínios: Ensino 

(domínio dos cursos do Departamento de Ciências da Comunicação); Investigação (domínio do 

CECS) e Departamento (domínio do Departamento, órgãos e docentes). 

 Plano de trabalho para um planeamento a longo prazo do site 

o Do que trata. O site do Centro de Estudos de comunicação e Sociedade 

(CECS), que serve como plataforma de divulgação online de toda a atividade 

resultante da investigação científica. O site serve como auxiliar de divulgação 

online de toda a atividade decorrente da investigação, feita no CECS, cuja 

finalidade é o aumento da visibilidade da organização (Carrera, 2008) (o mesmo 

se aplicando aos outros meios de divulgação online). 

o Públicos. De uma forma geral, toda a comunidade científica e a comunidade 

não científica constituem a audiência potencial do centro, abrangendo, por 

conseguinte, toda a sociedade. Tratando-se de um centro de investigação que 
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centra a sua atividade na pesquisa em Ciências da Comunicação, os media, são 

um dos públicos específicos, fazendo parte, claro está, da comunidade não 

científica. Internamente, o CECS, através do seu site, comunica para os seus 

investigadores (que podem estar, ou não, afetos à Universidade do Minho). O 

CECS comunica para outros investigadores que não estejam afetos à área das 

Ciências da Comunicação, estudantes de ensino superior, estudantes de ensino 

básico, jornalistas, diretores dos órgãos de comunicação social e de agências de 

comunicação e demais cidadãos.  

o Necessidades dos públicos. Admite-se que os públicos do CECS pretendam 

conhecer o CECS e a atividade que desenvolve, bem como os investigadores 

que integra. Perceber o que é a investigação em Ciências da Comunicação e 

quais os resultados dessa(s) investigação(ões). 

o Objetivos. De uma forma bastante clara, o CECS pretende “Promover a 

difusão dos resultados de pesquisa” Pretende-se, também” Reforçar relações e 

desenvolver projectos com organizações semelhantes, em Portugal e no 

estrangeiro”18. 

o Que informação é divulgada. O que é o CECS; quais os investigadores e 

linhas de investigação; quais os Observatórios, Projetos de Investigação, 

Publicações e Parcerias do CECS; o que faz o CECS para se internacionalizar; 

quais os cursos de Pós-Graduação que estão afetos ao CECS; quais os eventos 

organizados e promovidos pelo CECS. Desta forma, o CECS descreve a sua 

atividade e os limites da sua ação de investigação. 

o Elementos gráficos. Logótipo da Universidade do Minho (UM) /Instituto de 

Ciências Sociais (ICS) (instituição de que faz parte); separadores e secções com 

toda a informação sobre a atividade decorrente da investigação; imagens e 

descrição de eventos e de atividades em que participam os investigadores. O 

site tem a identificação clara da Universidade do Minho, já que não tem um 

logótipo próprio, previsivelmente devido às normas de identidade gráfica da 

universidade. Tem também uma imagem fixa alusiva à investigação (pela lupa e 

pelo livro) e, por cima desta, o nome do Centro. Do lado esquerdo contam-se 15 

                                                 
18 Informação disponível no separador “Sobre o CECS” – Objetivos, 
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=611&newsID=1725. 
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separadores. No final da página encontramos hiperligações para o domínio 

principal e para os subdomínios (Ensino, Investigação e Departamento); os 

contactos do Departamento de Ciências da Comunicação, do CECS e do 

Instituto de Ciências Sociais. 

o Atualizações. São da responsabilidade do staff do CECS (embora esta 

informação não esteja presente em lado algum do site), e são realizadas sempre 

que há necessidade (o que pode implicar que haja atualizações mais do que 

uma vez por dia, ou mesmo nenhuma). 

 Valores estratégicos 
 Branding (presença da marca institucional como fator de 

diferenciação). As formas de branding que aparecem no site estão 

relacionadas com a Universidade do Minho/Instituto de Ciências Sociais, quer 

no logo, quer nas cores. O CECS não tem nem um logótipo próprio, nem de 

uma identidade visual. No site, a identificação visual aplicada segue o manual 

de normas gráficas da Universidade do Minho/Instituto de Ciências Sociais, pela 

presença do logótipo, e pelos direitos de autor que constam no final da página: 

“© Universidade do Minho. Todos os direitos são reservados”. As cores não 

parecem obedecer a uma coerência estética, já que o logótipo da UM é 

vermelho escuro e o do ICS é rosa, e o site do CECS é verde e branco (foi 

atribuído a cada subdomínio uma cor: Ensino: azul; Investigação: verde; 

Departamento: rosa – do mesmo tom do logo do ICS). Assim, não parece ter 

havido um estudo daa formas de aplicação gráfica das cores, nem no domínio 

principal, nem entre este e os subdomínios, ou mesmo entre estes últimos. 

 Impacto/valor notícia (correção e pertinência da informação). Na página 

inicial aparecem os destaques, com informações sobre os investigadores, 

chamadas de trabalhos, publicação de e-books, projetos de investigação e 

atividades várias ligadas ao CECS. A informação encontra-se organizada pela 

última entrada no site, ficando as mais antigas mais para baixo na navegação. 

Aplica-se o critério de atualidade, implicando valor notícia intrínseco. 

 Encontro com os valores dos públicos (coordenação, ou não dos valores 

do site com os valores da audiência). O rigor, a atualidade, a verdade e a 

transparência são valores que se pretende que se aliem à investigação científica 
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realizada e à ciência produzida. Assim, o site apresenta uma imagem sóbria e 

alinhada. É um site com hiperligações, mas que não é muito dinâmico. 

 Valores competitivos. A concorrência implica aspetos comerciais e de 

mercado, que o CECS não concretiza diretamente, embora se encontre, de certa 

forma, em ambiente de mercado concorrencial, onde concorre com instituições 

congéneres por financiamento ou mesmo, por exemplo, a financiamento da sua 

atividade, ou mesmo pela atração dos melhores investigadores para integrar a 

sua equipa. Assim sendo, a finalidade do seu site é aproximar o público ao 

CECS e à Ciência. 

 Valores táticos 

o Valor de produção (qualificação de quem criou o site). Não há qualquer 

menção à empresa que criou o site.  

o Valor de utilidade (o que se pode fazer, efetivamente, no site). Apenas ler e 

consultar informação disponível.  

 Usabilidade 

o Eficiência (rapidez das ações). As páginas carregam em poucos segundos. 

o Efetividade (funcionamento das páginas e alcance dos objetivos). Todas as 

páginas funcionam corretamente, com toda a informação a que dizem respeito. 

o Facilidade de aprendizagem (orientação da navegação). Cada página 

apresenta o conteúdo respetivo. Em todas as páginas o menu das sub-páginas 

disponíveis está sempre visível, o que possibilita o retrocesso em qualquer altura 

da navegação. 

o Compatibilidades (com browsers). O site pode ser consultado através dos 

browsers mais populares (Google Chrome, Internet Explorer). 

o Visualização (rolagem vertical/horizontal) (necessidade de fazer scroll 

para ver todos os conteúdos da página). Em algumas páginas não é necessário 

fazer scroll, já que o conteúdo fica visível no ecrã (normalmente ligações para os 

conteúdos). 

 Estrutura do site 

o Arquitetura do site. Em todo o momento de navegação, o menu com as 

subpáginas está sempre visível, pelo que a identificação da página que se está a 
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consultar é facilmente visualizada, bem como a página para que se pretende 

mudar. 

o Layout 

 Equilíbrio do layout da página. A zona de maior atenção está no 

centro da página. Há elementos do lado direito (nalgumas páginas), 

mas que não desconcentram o utilizador. O site tem, 

fundamentalmente, duas cores (branco e verde), mais a cor de fundo 

(azul), que se conjugam com o cinzento do texto. Há simplicidade, pela 

pouca diversidade de cores, o que coaduna com a imagem que se 

pretende: sólida, credível, institucional, séria. 

 Legibilidade/Clareza. O fundo branco ajuda à legibilidade do site, 

conjugada com o tipo de letra simples e sem serif. 

 Direcionamento da leitura. A leitura dos conteúdos faz-se na 

vertical, maioritariamente. Nota-se, também, uma grande conjugação 

com o registo web. Tem pouco texto na página principal, existindo a 

possibilidade de ‘ler mais’, com hiperlink, para quem quiser 

complementar a informação essencial.   

 Lógica de organização do conteúdo. Os conteúdos estão 

organizados pelas subpáginas: Sobre o CECS; Grupos de Investigação; 

Investigadores; Observatórios; Projectos; Publicações; Parcerias; 

Internacionalização; Pós-Graduações; Destaques; Eventos; Comissão 

Externa de Aconselhamento Permanente (CEPAC); Newsletter; Clipping; 

Revistas Open Access. 

 Estímulo à navegação/proatividade do utilizador. A navegação 

não impele à proatividade do utilizador, já que não há interatividade 

possível, além da consulta e leitura da informação disponível. 

 Conteúdos 

o Rigor. Há rigor, clareza e organização dos conteúdos e na forma metódica de 

apresentação/escrita dos mesmos). Contudo, o acordo ortográfico não está 

aplicado a todo o site (por exemplo, existe um separador “Projectos”, mas na 

apresentação dos eventos, projeto já está escrito de acordo com o Acordo 

ortográfico). 
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o Organização do conteúdo/armazenamento interno. Existe um motor de 

pesquisa no topo superior direito da página, que é visível na navegação de 

qualquer uma das subpáginas. 

o Identificação e descrição do organismo. Existe uma subpágina “Sobre o 

CECS”, que contem informação sobre o Centro de investigação, bem como um 

texto de boas vindas do Diretor do CECS. 

o Contactos. Visíveis no fundo da página (os do CECS, do Departamento de 

Ciências da Comunicação e do Instituto de Ciências Sociais), em qualquer altura 

da navegação. 

o Publicações. Existe um separador “Publicações” onde contém toda a 

informação das publicações editadas pelo CECS e/ou da autoria dos seus 

investigadores. 

o Eventos. Existe um separador dedicado a todos os eventos organizados pelo 

CECS, organizado em subpáginas respetivas a cada ano de atividade, desde a 

fundação do CECS (1999). 

o Relatórios de contas. Não se verifica. 

o Plano de atividades e orçamento. Não se verifica. 

o Perguntas frequentes. Não se verifica. 

o Novidades: o separador “Destaques” serve a função de relevar o mais recente 

da produção do CECS. 

o Formulários para download: não se verifica. 

o Atualização da informação: a atualização da informação é feita sempre que 

haja conteúdo para atualizar, o que pode significar mais do que uma vvez por 

dia, ou nenhuma vez por dia. 

o Ferramentas de comunicação sincronizadas: não se verifica. 

o Elementos dinâmicos (hipermédia/som/vídeo): apenas se verificam 

hiperlinks para mais conteúdo, outras páginas e/ou sites. 

o Versões do site em outras línguas: existe uma versão em inglês. 

 Acessibilidade 

o Registo do site em motores de pesquisa: verifica-se. 

o Links em outros websites: não se verifica. 

 Serviços 
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o Interação com/entre os cidadãos 

 Newsletter: existe um separador específico para a Newsletter. 

 Correio Eletrónico: o endereço está visível no fundo da página, mas 

não há um formulário próprio para contacto direto com o e-mail. 

 Fórum: não se verifica. 

 Chat: Não se verifica. 

 Livro sugestões/reclamações: não se verifica. 

 Interação com os utilizadores: não se verifica. 

o Utilização extra: não se verifica. Não há, por exemplo, um botão para partilha 

do conteúdo no Facebook. 
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7. Considerações finais 

Como ponto de partida desta investigação definimos que procuraríamos analisar o papel que a 

comunicação online tem na estratégia de comunicação da Ciência. Por forma a estudar este 

fenómeno, selecionámos um caso-exemplo, a partir do qual observámos as práticas 

organizacionais de divulgação científica, dando uma atenção especial aos fenómenos de 

comunicação online. O caso escolhido foi ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 

da Universidade do Minho, que assumimos como um exemplo-tipo dos centros de investigação 

portugueses – ainda que assumindo as limitações resultantes suas particularidades: trata-se de 

uma instituição de pesquisa em ciências sociais (algo diferente do ambiente das ciências puras), 

com poucos anos de existência (se comparado com outros no espaço nacional) e constituindo o 

local de trabalho da investigadora. Não obstante as circunstâncias apontadas, consideramos que 

seria um ambiente de estudo academicamente relevante e cientificamente pertinente.  

O estudo partiu de uma questão que colocava em relação a Ciência, a comunicação e a 

sociedade; e partir daí delineamos um conjunto de objetivos de pesquisa, que relembramos: 1) 

identificar as ferramentas de comunicação online utilizadas pelo CECS para atingir os públicos 

internos e externos; 2) descobrir quais as políticas de comunicação online do CECS; 3) avaliar 

essas políticas de comunicação, face às particularidades do meio online; e 4) sugerir melhorias 

nas práticas avaliadas. 

Assim sendo, estamos agora em condições de afirmar, com segurança, que as ferramentas de 

comunicação online utilizadas pelo CECS são: a página do Facebook, o website, o e-mail e a 

Newsletter. Todas estas ferramentas são utilizadas para atingir tanto o público interno, como o 

público externo. Uma vez que o objetivo, além da identificação das ferramentas de comunicação 

online, era a sua observação e avaliação, recorremos a uma triangulação metodológica, o que 

exigiu a aplicação de um questionário aos investigadores do CECS (público interno) e a análise 

documental aos posts do Facebook, aos e-mails enviados, ao website e à Newsletter.  

O CECS tem uma política de comunicação assente na alimentação continuada do processo de 

informação e que obedece a uma estratégia definida. E feita a análise documental às 

ferramentas de comunicação online, estamos agora em condições de afirmar que o CECS 

aposta num conjunto se orientações estratégicas, que passamos a identificar: (1) acentuada 

comunicação no período pré-evento, com recurso ao e-mail, Facebook, site e Newsletter. Senão 

repare-se: em 107 posts publicado no Facebook, 28 são dedicados à categoria “Divulgação de 

eventos – anterior”, o que corresponde a cerca de 26% da amostra; na mesma proporção, a 
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Newsletter, em 67 destaques, dedica 18 a esta categoria; já no e-mail esta categoria tem um 

pouco mais de expressividade: 22 em 46 mensagens analisadas, o que representa cerca de 

metade da amostra.   

Mais do que a aposta na comunicação pré-evento, (2) o CECS dedica especial atenção à 

preparação e partilha de informação durante a realização do evento, bem como ao follow up no 

pós-evento. De facto, os dados indicam que as categorias “Divulgação de eventos – no dia” e 

“Divulgação de eventos – posterior” ocupam uma posição importante nos programas de 

divulgação: no Facebook, vemos que as mensagens dedicadas à informação no dia do evento 

agregam 2 posts, e o follow up do evento tem dedicados 16 posts, na sua totalidade, 

representando cerca de 17% da amostra analisada; o e-mail apenas faz divulgação antes e no 

dia do evento, sendo que as mensagens difundidas no próprio dia do evento, 4, representam 

menos de 1/10 da amostra; já a Newsletter, não conta com a divulgação no dia do evento (o 

que é justificável pela sua periocidade), conta com 13 destaques dedicados à divulgação 

posterior dos eventos, representando cerca de 1/5 da amostra analisada.   

Desta forma, podemos dizer que os eventos organizados (contando com a divulgação anterior, 

no dia e posterior) pelo CECS têm uma divulgação destacada nos meios online. No Facebook, 

em 107 posts, encontramos 46 dedicados à divulgação de eventos, o que representa cerca de 

metade da distribuição; no e-mail, em 46 mensagens analisadas, dedica 26 integram esta 

categoria, representando mais de metade da amostra; já a Newsletter conta com 31 destaques, 

em 67, o que representa também cerca de metade da amostra analisada. Mais ainda, o site do 

CECS segue esta linha de divulgação, com a atualização permanente dos separadores 

“Destaques” e “Eventos”. O primeiro, podemos afirmar que serve de plataforma para a 

divulgação anterior, e no segundo encontramos a reportagem completa dos eventos, o que 

caberia na categoria de divulgação posterior, estando sempre acessível aos visitantes do site, 

organizados por ano. 

Posto isto, podemos dizer que a política de divulgação do CECS foi definida com o propósito de 

disseminar pacotes de informação em momentos diferenciados, cabendo à informação prévia o 

objetivo de chamar publico aos eventos, e à informação de follow up a criação de impressões de 

imagem positiva. Assumindo que a imagem se cria através da “soma total do conhecimento, 

sentidos e impressões acerca de uma actividade, atitude ou serviço de uma empresa, marca ou 

produto” (Sherril Kennedy, 1977, p. 130, citado em Ruão, 2008, p. 131), podemos afirmar que 

a preocupação em fazer uma divulgação em tempos distintos representa o método escolhido 



 

129 

 

para promover essas impressões de modo continuado e redundante. Para corroborar esta ideia, 

apresentamos alguns exemplos: as categorias “Outras notícias”, a “Newsletter” e o “Clipping”, 

dão a conhecer informação mais pormenorizada sobre as atividades de investigação e sobre os 

investigadores (por exemplo, a divulgação de nomeação para cargos, prémios e menções 

honrosas) e, nessa medida, ajudam a construir uma imagem positiva, de sucesso dos 

investigadores. Já a Newsletter tem uma função primordial neste caso: serve como forma de 

prestar contas da atividade mensal dos investigadores e de mostrar o trabalho de investigação 

no seu conjunto, dando uma visão não tão fragmentada como acontece com a disseminação de 

mensagens isoladas. O clipping ajuda a demonstrar a importância do trabalho de investigação. A 

referência ao CECS e dos investigares em notícias, entrevistas ou mesmo comentários pontuais, 

dão visibilidade ao seu trabalho e são testemunho do reconhecimento que lhe é dado pelos 

media. E ainda que não tenha sido objeto de estudo (por estar para além do período de análise), 

podemos referir que, até final de julho 2014, o CECS contava já com mais de 100 destaques 

nos media. As restantes categorias servem também este propósito de criação de imagem, 

embora sejam mais destinadas a um público mais especializado: “Call for papers”, “Revista 

Comunicação e Sociedade”, “Outras candidaturas”, “E-book” e “Bolsas de investigação”. 

Esta política comunicativa demonstra a preocupação do CECS em desenvolver uma 

comunicação integrada da ciência, com base em programas de Relações Públicas, que 

constituem um “esforço deliberado, planeado e contínuo para estabelecer e manter 

entendimento mútuo entre uma organização e os seus públicos” (Lloyd & Lloyd, 1984, p. 19). A 

propagação contínua e planeada das mensagens, tal como descrevemos acima, demonstra isso 

mesmo: um esforço deliberado, planeado e contínuo de manter uma via de comunicação aberta 

com os seus públicos, permitindo que se busque coordenar e alinhar todas as mensagens da 

organização (incluindo visões, estratégias e temas de identidade), na expectativa de criar uma 

impressão unificada de que a organização é o que ela significa (Cheney et al., 2011). 

É desta forma que a política de comunicação do CECS ajuda à criação da sua imagem favorável, 

através do recurso aos “serviços integrados nessa área, pautando-se por políticas que privilegiem 

o estabelecimento de canais efectivos de diálogos com os segmentos a elas vinculados e, 

principalmente, a abertura das fontes e à transparência das suas acções” (Kunsch, 2006, p. 

165). 

Ora, com esta argumentação validamos a primeira hipótese da nossa investigação: a 

comunicação online da ciência ajuda a criar uma imagem positiva sobre o CECS e os seus 
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investigadores. A este propósito, lembramos que 73 (93%) investigadores do CECS consideram 

que a divulgação científica tem impacto na imagem do CECS, e 83 (92%) consideram que a 

divulgação tem impacto também na sua carreira, como investigador. Gostaríamos de ressalvar 

também que 79 investigadores consideram que o impacto que a divulgação científica tem na 

imagem do CECS, é positivo, segundo os dados obtidos com a aplicação do questionário aos 

investigadores do CECS. 

O terceiro objetivo dessa investigação é o de avaliar essas políticas de comunicação, face às 

particularidades do meio online. Defende Pereira (2005, p. 214) que a comunicação não deve 

ser pensada na lógica linear, característica dos meios mainstream, mas sim em rede, 

promovendo o acesso livre aos dados, democratizando o controlo da informação. Nesse sentido, 

os meios online utilizados pelo CECS, cumprem essa função, uma vez que todos os dados estão 

permanentemente acessíveis, permitindo que o utilizador controle o que quer ver e quando quer 

ver.  

Sobre a política de comunicação do CECS, descrita acima, consideramos que a disseminação da 

informação com uma contextualização espácio-temporal é positiva e cumpre com alguns dos 

requisitos que a comunicação online implica. Desde logo, a redução de custos, já que não há 

nenhum custo acrescido pela colocação de informação disponível quer no Facebook, quer no 

site, quer na Newsletter, quer pela difusão por e-mail. Com as plataformas digitais, a não-

linearidade é também possível, concomitantemente à acessibilidade: embora tenhamos dito que 

a informação é disseminada, com um antes, um durante e um depois, esta está acessível ao 

internauta da forma que ele quiser consultá-la (pode apenas ver o depois, ou apenas o antes). 

De qualquer das formas, o utilizador é livre de criar a sua própria narrativa, independentemente 

da ordem em que é colocada, dada a sua permanente acessibilidade. Tudo isto torna a 

mensagem atrativa e capaz de captar a atenção dos públicos-alvo.  

Da mesma forma, só com as plataformas de comunicação online é possível a instantaneidade, a 

dirigibilidade e a interatividade. Neste três pontos específicos devemos considerar que a política 

comunicacional do CECS apenas cumpre um deles: a instantaneidade, já que a informação está 

disponível imediatamente após a sua difusão, o que permite que, na hora, seja possível a 

qualquer utilizador ver e consultar o que foi difundido. Quanto aos outros dois pontos, 

consideramos que não se cumprem estes requisitos, uma vez que consideramos que as 

mensagens difundidas não são específicas para cada um dos públicos, e não se cria muita 

interatividade. 
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Consideramos, ainda, pertinente fazer uma avaliação isolada das ferramentas analisadas, para 

demonstrar o que foi dito acima.  

 A página do Facebook 

A página do Facebook do CECS, durante o período de análise, teve 107 posts, o que dá um 

índice de 1,16 publicações/dia, com um alcance total no conjunto de todos os posts de 31251, 

obtendo uma média de 209 visualizações/post. É importante mencionar também que o total de 

likes foi de 528, perfazendo uma média de 5 likes/post; o total de partilhas foi de 99, o que 

indica que, em média, houve 0,9 partilhas/post; e o total de 13 comentários, o que, em média, 

dá 0,12 comentários/post, ou seja, em média, é feito um comentário a cada 8 posts. 

Consideramos que estes dados nos indicam que a página do Facebook do CECS não serve a 

função de interatividade, no sentido de criar diálogo entre o Centro e o público, pelo baixo índice 

de likes, comentários e partilhas. Ainda assim, é de considerar que a página sirva a finalidade de 

divulgação e disseminação, o que é justificado, em boa parte pelo indicador de 

alcance/visualização. Note-se que, no final do período de análise, a página contava com 902 

likes; a publicação com maior índice de visualização obteve um alcance de 1 748 pessoas, 

quase o dobro do número de likes da página.  

Os investigadores foram chamados a avaliar, no questionário que lhes foi enviado, as 

ferramentas de comunicação online em duas vertentes: a qualidade da informação e a 

frequência de atualização da informação. Quanto à qualidade da informação da página do 

Facebook, a maioria dos investigadores (31) responderam não sabe/não responde, o que indica, 

por si só que, há bastantes investigadores que ou não têm perfil, ou não acedem a ele com 

regularidade. Ainda assim, dos que não responderam com esta opção, 30, ou seja, 1/3 dos 

inquiridos considera que a qualidade da informação é boa, e 20 (22%), muito boa. Quanto à 

frequência, mais uma vez, a maioria (32), não sabe/não responde. Dos que não escolheram 

esta opção, 28 (31%) consideram que a frequência de atualizações é boa e 19 (21%), muito boa. 

O que mais ressalta nestes dados é quantidade de investigadores que responde não sabe ou não 

responde.  

É importante, então, trazer mais um indicador: 81 investigadores disseram ter perfil ativo no 

Facebook. A conclusão é a de que, grande parte dos investigadores não consulta (de todo ou 

com regularidade) a página do CECS no Facebook. Apontamos ainda que, a página do Facebook 

foi mencionada diretamente nos pontos negativos e positivos da divulgação do CECS. 

Negativamente, um dos investigadores aponta pouca expansão da presença do CECS na rede 
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social; positivamente, vários investigadores apontam a frequência de atualização da informação 

nos meios online, a possibilidade de feedback e interatividade. Apenas a título de curiosidade, 

quando questionados sobre a ferramenta de comunicação online mais significativa, apenas sete 

investigadores indicaram a opção do Facebook. 

 O e-mail 

Durante o período de análise, foram enviadas 46 e-mails, cuja periocidade, em função do tempo 

de análise, nos indica que foi enviado um e-mail a cada dois dias. A mailing list do CECS inclui 

cerca de 3000 endereços de correio eletrónico, podendo considerar-se que o alcance é bastante 

significativo, e com públicos bastante abrangentes. Recorde-se que, a mailing list do CECS 

integra os endereços dos membros do CECS; blogues ligados às Ciências da Comunicação; 

Gabinete de Meios para a Comunicação Social; Entidade Reguladora da Comunicação Social; 

MIT Portugal; alunos de pós-graduação em Comunicação; mailing lists da Intercom, SOPCOM e 

SOPCOM júnior; vários media; todos os endereços do domínio da Universidade do Minho; 

Fundação para a Ciência e Tecnologia.  

Chamados a avaliar as ferramentas de comunicação online, os investigadores do CECS 

consideram que a qualidade da informação difundida por e-mail é elevada: 35 consideram-na 

muito boa e 34 consideram-na boa. Quanto à frequência de atualização da informação, a 

avaliação é também positiva, já que 39 investigadores a consideram muito boa e 28 boa. O e-

mail foi também mencionado, especificamente, nos aspetos negativos e positivos indicados 

pelos investigadores. Por um lado, há cinco investigadores que se referem a uma saturação de e-

mails e a um excesso de informação veiculada através deste meio, indicando também que o 

alcance destas mensagens é pouco expressivo; por outro lado, um investigador considera que o 

envio regular de e-mails é positivo, porque atualizam constantemente a informação, sendo 

apontado também, como ponto positivo, a lista de contactos existente e a comodidade de 

receber as mensagens de correio eletrónico. A título de curiosidade, o e-mail, é indicado por 24 

investigadores como o meio de comunicação online mais significativo.  

Posto isto, consideramos que o uso do e-mail é um vetor estratégico da atividade de 

comunicação do CECS, e que a estrutura definida para as mensagens enviadas é adequada. 

Com uma estrutura baseada no formato da notícia jornalística, a informação mais pertinente é 

colocada no topo, para gerar o interesse junto dos leitores. Com a profusão de mensagens e a 

invasão diária de milhares de mensagens na caixa de correio, a economia de informação que 

segue no corpo da mensagem é vital, já que o tempo dispensado à sua leitura pode ser bastante 
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escasso. A isto se junta o facto de haver um link com mais informação disponível, o que permite 

uma pesquisa aprofundada. Quanto à periodicidade, consideramos que o envio de uma 

mensagem a cada dois dias pode tornar-se um risco. Como dissemos acima, há a menção por 

parte dos investigadores do excesso de atualizações da informação, via e-mail. Tomando o 

exemplo dos investigadores, a esmagadora maioria, 87, diz aceder à internet todos os dias, mas 

apenas 20 diz usar o correio eletrónico para divulgar o seu próprio trabalho. 

 A Newsletter 

Publicada mensalmente, a Newsletter do CECS dá a conhecer a investigação e os investigadores 

do CECS. Durante o período de análise, foram publicadas três Newsletters, com um total de 67 

destaques no seu conjunto.   

A sua estrutura sólida e coesa, como boletim informativo que deve ser, tem um espaço dedicado 

às principais notícias sobre a atividade de investigação, no seu conjunto (a que nós chamamos 

destaques), outro dedicado ao clipping, outro ainda destinado à atividade dos investigadores, de 

forma isolada, e um espaço dedicado às Revistas de acesso livre, na área da Comunicação e a 

Ficha Técnica. A informação é bastante completa, sempre remetendo para informações que 

estejam disponíveis no site do CECS ou em outros links. A estrutura dos destaques segue o 

formato noticioso aplicado às mensagens enviadas por correio eletrónico, o que permite uma 

leitura mais rápida a quem não tem muito tempo. A perspetiva diacrónica de continuidade, que 

já havíamos demonstrado existir no Facebook, está presente também nesta ferramenta, sendo 

possível reconstruir toda a narrativa, ou apenas atualizar a informação existente. 

Chamados a avaliar a Newsletter, quase metade dos investigadores consideram que esta 

ferramenta, no que respeita à qualidade da informação que disponibiliza, é muito boa (41 

respostas). Obtém então uma avaliação positiva, já que 36 investigadores consideram que a sua 

qualidade é boa. No que respeita à frequência de atualizações, a avaliação também é positiva, 

sendo que, em 90 investigadores, 36 a consideram muito boa e 34 boa. A Newletter foi, ainda, 

considerada, por 29 investigadores, como a ferramenta de comunicação online mais importante. 

Apesar de um investigador considerar que a Newsletter ocupa um lugar secundário, como único 

espaço de divulgação mensal; outro avalia-a como uma ferramenta é adequada e bem utilizada. 

 O site 

A última ferramenta de comunicação analisada foi o site. Neste caso, não foi aplicado um 

período de tempo de análise, já que não foi feita análise aos conteúdos, detalhadamente, mas ao 

conjunto de informação publicado.  
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Antes de avaliarmos a plataforma, é importante referir que, 29 investigadores a consideram a 

ferramenta de comunicação online mais importante, a par da Newsletter. O site recebeu uma 

avaliação positiva, quer na qualidade da informação disponibilizada, quer na frequência de 

atualizações. Quanto ao primeiro aspeto, 42 investigadores consideram que esta é boa e 23 

muito boa. No que se refere ao segundo aspeto, 37 avaliaram a frequência como boa e 18 muito 

boa. De destacar ainda que o site não recebeu críticas diretas (nem positivas, nem negativas). 

A principal finalidade de um site é a de aumentar a visibilidade da organização (Carrera, 2008). 

Tendo isto em mente, consideramos que o site falha nessa missão, mas apenas no aumento da 

visibilidade do CECS como organização isolada. Desde logo, porque o site não é um domínio 

isolado, mas é um subdomínio. Não sendo uma página independente, não mostra a identidade 

organizacional do grupo, mas sim como parte de um Departamento. Consideramos que esta 

dependência identitária possa representar um problema, uma vez que, por exemplo, não é 

possível conjugar a sua identidade organizacional com a identidade visual e gráfica, pois não é 

possível a introdução de elementos distintivos. Veja-se o caso escolha das cores. Para cada 

subdomínio foi atribuída uma cor: o Departamento ficou com o rosa, na mesma pantone do 

logótipo do Instituto de Ciências Sociais (ICS), a investigação ficou com o verde e o ensino ficou 

com azul. Tal demonstra uma incoerência visual, que poderia ser resolvida através da introdução 

de tonalidades diferentes dentro da mesma cor: ou rosa, do ICS, ou vermelho, da UM. Não há 

também um logótipo que permita identificar claramente e sem qualquer dúvida que se trata do 

CECS. Ao invés, os logótipos presentes são sempre os do ICS e da Universidade do Minho. 

Percebendo que o CECS beneficia da imagem positiva relacionada com a marca Universidade do 

Minho, a nossa proposta é que uma possível identificação gráfica siga as linhas de continuidade 

com a marca mãe, evitando conflitos institucionais. 

Refira-se ainda que o site não apresenta grande dinamismo. Aparte da navegação entre páginas, 

o retrocesso e hiperlinks, a imagem global é estática, tal como a figura que consta no topo de 

todas as páginas: um livro aberto e uma lupa. Contudo, o facto de ter pouco texto, o fundo 

branco e a presença bastante assídua de links para outras páginas e conteúdo, faz com que a 

navegação não seja tão aborrecida. Notámos também um subaproveitamento de toda a janela, 

sendo que o conteúdo se concentra no centro, onde existe o fundo branco. 

Não obstante, consideramos que satisfaz a pretensão principal do público, que é a de conhecer 

o CECS, a sua atividade e os investigadores. O conteúdo, permanentemente atualizado pelo staff 

do CECS, apresenta toda a atividade do CECS, mesmo desde a fundação do Centro, que não 
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coincide com o lançamento do site. É possível consultar esta informação em qualquer altura, o 

que permite a aproximação do CECS com os seus públicos. Mais ainda, o registo do site nos 

motores de busca é um atalho valioso, para chegar a mais pessoas, mesmo para quem não 

conheça o CECS, ou não saiba em que domínio está alojado o site. 

Todas estas ferramentas analisadas contribuem, não só para a criação de imagem, mas 

também para o alcance potencial de mais segmentos de públicos. Consideramos, assim, que o 

alcance possível demonstrado na avaliação feita acima valida a segunda hipótese da nossa 

investigação: a comunicação da ciência realizada através dos meios online permite a partilha dos 

resultados da investigação científica com mais públicos, mais especificamente os media e outras 

instituições parceiras, embora não tanto com o público em geral. 

Finalmente, o último objetivo do nosso trabalho é o de sugerir melhorias nas práticas avaliadas.  

Face ao que foi exposto, cumpre-nos agora, apresentar algumas soluções para melhorar a 

comunicação do CECS. Utilizaremos, para tal, algumas das sugestões apresentadas pelos 

investigadores, que nos parecem pertinentes e relevantes. Assim, para a página do Facebook, 

sugerimos o seguinte: 

 Estruturação da mensagem diferente da estrutura noticiosa que é utilizada. O Facebook 

é, por natureza um ambiente mais descontraído, cuja finalidade é criar alguma relação 

entre as pessoas. As mensagens deviam ser construídas especificamente para a 

plataforma, com mais recursos visuais 

 Publicar em horas diferentes, poderia permitir alcançar públicos diferentes e mais 

variados e obter alcances maiores. 

 Criar um espaço dedicado aos investigadores. Havendo a possibilidade de fazer álbuns, 

como forma de organizar a informação, propomos que seja criado um álbum para os 

investigadores, onde conste a fotografia dos mesmos e informação sobre eles: áreas de 

investigação, projetos em curso, hobbies, interesses pessoais e outras informações. O 

CECS é constituído por pessoas e dar a conhecer essas pessoas é também dar a 

conhecer o CECS e a sua cultura. 

Para o e-mail, sugerimos que: 

 Alterar a periocidade do envio de mensagens. Pode, eventualmente, criar-se um 

boletim semanal para substituir as mensagens diárias, ou fazer o envio com mais do 

que uma mensagem agregada. No início da semana, por exemplo, agregar toda a 

informação pertinente, para que quem recebe as mensagens e quer participar das 
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atividades, possa organizar a sua semana um pouco mais atempadamente. Outra 

possibilidade é a de enviar a informação no final da semana, informando sobre a 

atividade relevante da semana seguinte. No dia do evento, o Facebook serviria como 

plataforma complementar de lembrete e para dar mais informações. 

Quanto à Newsletter, consideramos que a estrutura adotada e a forma de escrever, estão 

perfeitamente adequadas ao perfil de comunicação da ciência: sóbrio, claro, simples. 

Para o site, sugerimos as seguintes alterações: 

 Conceber um site autónomo, se possível. Ao criar um domínio independente de raiz, 

seria possível pensar e criar uma identidade para o CECS, sempre em conformidade 

com a identidade visual da marca institucional da UMinho, e torna-la coerente com a 

identidade visual aplicada ao site.  

 Criar um espaço específico para os investigadores. Existe já uma página para os 

investigadores, mas que apenas contém o nome do investigador e o link para o seu 

endereço de correio eletrónico. Tal como sugerido para o Facebook, deveria existir 

um espaço em que fosse possível conhecer o investigador: com informação sobre as 

áreas de investigação, áreas de interesse, hobbies e outras informações. 

 Criar um espaço dedicado a outros públicos. A criação de conteúdos específicos 

para os media, para empresas, escolas, e outras instituições permitiria alcançar 

mais públicos. 

 Tentar dar alguma dinâmica ao site. A imagem estática que consta no topo das 

páginas deveria ser substituída por uma apresentação tipo slide show com imagens, 

por exemplo, usando as imagens dos eventos e outras atividades. Seria também 

uma forma de apresentar o CECS. Outra forma de o fazer seria através da 

publicação de conteúdos em vídeo e som, e não apenas em texto e imagem. 

 Criar uma caixa de comentários. No final da página constam os contactos do CECS, 

mas seria mais fácil se existisse uma caixa em que os visitantes pudessem deixar 

comentários, dúvidas e outras sugestões, com envio direto para o e-mail do CECS. 

Além de criar interatividade, o feedback imediato é uma boa forma de medir a 

experiência de quem acede ao site. 

 Aproveitar melhor o espaço, na horizontal. Se no lado esquerdo constam as páginas 

que constituem o site, no outro lado, poderiam estar ligações úteis, para que o 

utilizador não tivesse que procurar. Por exemplo, um dos outputs mais importantes 
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do CECS é a Revista C&S e demais produção bibliográfica. Poderia, então, haver um 

link de acesso rápido e permanente à revista, aos e-books e outras publicações. 

 Fazer ligação para a página do Facebook (e outras redes socias, se for o caso). 

Sendo este um elemento de divulgação importante, devia haver uma ligação no site 

para a mesma. 

Fora do âmbito destas ferramentas, gostaríamos ainda de apresentar as seguintes sugestões: 

 Criação de um perfil no Twitter. Há 32 investigadores que dizem ter perfil ativo nesta 

rede social e 7 investigadores dizem divulgar o seu trabalho através desta via. Seria de 

considerar criar um perfil para CECS no Twitter, como forma de expandir o seu alcance 

e complementar a divulgação do seu trabalho. 

 Considerar a expansão às redes sociais dedicadas ao domínio da ciência: ResearchGate 

e Academia.edu. 

 Organizar eventos que envolvam mais a comunidade não científica. Por exemplo, criar o 

Dia do CECS, ou a Semana da Ciência, em que se abririam portas a quem pretendesse 

conhecer um pouco mais do CECS e da investigação científica que lá se produz. 

Poderiam ser incluídas atividades específicas para os meios de comunicação social, no 

intuito de demonstrar, por um lado, a importância da atividade de investigação, por 

outro, sensibilizar os media para a relevância da divulgação científica.  

Uma vez cumpridos os objetivos do nosso estudo, estamos em condições de responder à 

pergunta de partida da investigação: qual o papel das ferramentas online na comunicação da 

Ciência? 

Para responder a esta questão, primeiro teremos que lembrar algumas das formas de 

divulgação científica usadas no CECS: publicações; organização e participação/apresentação de 

comunicação em eventos científicos; site; Facebook; e-mail; Newsletter; telefone; contacto 

presencial. Note-se, desde já, que a maioria das formas de disseminação do conhecimento 

científica têm por base a comunicação online. Mesmo para o caso das publicações: através da 

disponibilização de todos os volumes da Revista C&S e a publicação de e-books. Queremos 

então dizer que as ferramentas online têm um peso considerável na política de comunicação do 

CECS. Sem estas, o alcance de mais públicos seria quase impossível. Além disto, a possibilidade 

de consulta da informação após a sua publicação e divulgação é uma forma de manter viva a 

ciência e a investigação: não morre com a divulgação, ou com a realização do evento científico. 

É possível ver toda a atividade científica realizada, estabelecendo paralelos com os outros 
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centros concorrentes, criar uma imagem sobre o CECS e levá-lo além-fronteiras. Em conclusão, 

o CECS cimenta a sua estratégia de divulgação na comunicação online, faz das plataformas 

digitais as janelas de saída da Ciência.  

Aparte da divulgação online ou de outra forma, cabe-nos ainda dizer que, não obstante a 

estratégia do CECS passar pela divulgação científica, de forma constante e abrangente, cremos 

que a importância da comunicação da ciência ainda não é amplamente valorizada. Senão veja-

se, 66 investigadores consideram que a divulgação científica é muito importante, 64 consideram 

que a divulgação tem impacto na imagem do CECS, mas 64 investigadores nunca pediram 

ajuda ao CECS para divulgar o seu trabalho e 14 investigadores afirmam não fazer qualquer 

divulgação. Por vezes, são os próprios cientistas que não se apercebem da importância da 

divulgação da ciência, pelo que consideramos que seria importante organizar ações de 

informação e sensibilização sobre a importância de comunicar a investigação que fazem. 

Dado o caráter indutivo desta investigação, cabe-nos utilizar o estudo de caso para poder 

apresentar algumas conclusões mais abrangentes. 

A comunicação da Ciência é, hoje, feita numa base de rapidez e instantaneidade, sob pena de 

perder o comboio da velocidade da informação da era da comunicação digital. Com a profusão e 

a rapidez de disseminação das mensagens, a constante atualização é um requisito que a 

comunicação da ciência não pode ignorar, até pela prestação de contas a que está sujeita, dado 

que o seu financiamento também depende da demonstração da sua validade e importância. O 

recurso a plataformas cada vez mais interativas e que permitam a bidirecionalidade da relação 

emissor – recetor, é uma exigência que nenhum centro de investigação pode deixar passar. Daí 

a importância de ter ao seu serviço um profissional com conhecimentos de Relações Públicas, 

como um acrescento qualitativo, quer para a Ciência, quer para a divulgação da mesma. É 

importante que a Ciência se faça “ouvir” nas várias plataformas digitais e, mesmo que esta 

presença não gere a interatividade pretendida, a continuidade do fluxo comunicativo não deve 

ser quebrado. Dito isto, consideramos que a representatividade do CECS face aos demais 

centros de investigação do país mostra que uma estratégia comunicativa científica de sucesso 

passa pela presença em várias plataformas, pela atualização constante e pelas permanentes 

tentativas de levar a Ciência até aos cidadãos, numa tentativa de a “desdramatizar” (Hernando, 

2006b). Indissocialvelmente, a comunicação e a Ciência andam de mãos dadas. 

Da mesma forma que as organizações ligadas à Ciência, também os outros tipos de organização 

funcionam como base numa comunicação dispersa por várias plataformas, adaptadas, no 
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conteúdo e forma, aos públicos específicos. Comunicar, hoje, não se resume apenas a 

apresentar um produto ou um serviço, mas a enviar mensagens que definem a organização e, 

que no seu conjunto, permitirão a criação de uma imagem, criando associação e empatia nos 

públicos. Consequentemente, esta empatia gerará reconhecimento do valor da organização, 

distinguindo-a da multidão organizacional que paira na esfera digital. É assim também que o 

CECS marca o seu lugar na divulgação da Ciência, através dos meios online. 
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Anexo 1 - Questionário 

Questionário 
Este questionário insere-se na investigação levada a cabo no âmbito da Dissertação de mestrado 
intitulada “A Comunicação da Ciência e as estratégias online: o caso o Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade”. Pretende-se recolher informação relevante sobre as estratégias de divulgação 
científica online realizadas pelo CECS. Nesse sentido, a sua participação, como membro do CECS, é 
fundamental. Pedimos-lhe, assim, que responda a todas as questões. As respostas são recolhidas em 
regime de anonimato e todo o tratamento de dados se realiza respeitando o princípio da 
confidencialidade. 
No final, reservamos um espaço para sugestões/observações. Muito obrigada, desde já, pela sua 

colaboração. 
 

1. Sexo 

Feminino   Masculino   

 
2. Idade 

_________________________________ 

 
3. Nacionalidade 

_________________________________ 

 
4. Habilitações  

Licenciatura    Pós-graduação   Mestrado  Doutoramento  
Pós-doutoramento   Outra    Qual?  
 
5. Qual a sua área de formação (licenciatura)? 

_________________________________ 

 
6. Qual o seu vínculo ao CECS? 

Investigador Integrado (Doutorado) 
Investigador Associado (outros investigadores doutorados) 
Estudante de Doutoramento 
Não sabe/Não responde  

 
7. Há quanto tempo é membro do CECS? 

Menos de um ano 
1 ano 
2 anos 
3 anos 
4 anos 
5 anos ou mais 
Não sabe  

 

x

x 
x 
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8. Com que frequência acede à internet? 

Nunca 
Raramente 
1 a 3 vezes por semana 
+ de 3 vezes por semana 
Todos os dias    

 
9. Tem perfil nas redes sociais? Se sim, por favor, assinale onde tem perfil e 
que acede regularmente (pode selecionar mais do que uma opção) 

Facebook 

Twitter 
Não tenho perfil 
Outra     Qual/quais?  

 
10.  Através de que meios divulga, habitualmente, os resultados do seu trabalho 
de investigação? (pode selecionar mais do que uma opção) 

Blog 
Facebook 
E-mail  
Twitter 
Não divulgo 
Outra    _______________________ 

 
11. Qual a importância que atribui à divulgação do trabalho científico realizado 

no CECS? 

Nada Importante 
Pouco importante 
Importante 
Muito importante 
Sem opinião 

 

12. Habitualmente, procura informação sobre a divulgação dos resultados da 
investigação científica do CECS? 

Não 
Sim, mas poucas vezes 
Sim, com frequência 
Sem opinião 

 

13. Na sua opinião, qual o impacto que a divulgação da investigação científica 
tem sobre a imagem do CECS? 
Nenhum impacto 
Pouco impacto 
Algum impacto 
Muito impacto 
Sem opinião 
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13.1. Se respondeu ‘Pouco Impacto’, ‘Algum Impacto’ ou ‘Muito Impacto’, 

considera que esse impacto é positivo? 

Sim   Não    

 
14. É da opinião que a divulgação dos resultados científicos realizada tem 

impacto sobre a carreira do investigador? 

Não tem impacto 
Tem pouco impacto 
Tem algum impacto 
Tem muito impacto 
Sem opinião 

 
15. Já solicitou ajuda na divulgação do seu trabalho científico ao CECS? 

Sim   Não   

 
16. Como avalia a informação disponibilizada pelo CECS, através dos meios 
online? (Avalie a qualidade da informação que é veiculada através destes meios) 
 

 Site  Facebook Newsletter  E-mail  
Muito má     
Má      
Razoável      
Boa      
Muito boa     
Sem opinião     
Não sabe/ Não responde      

 
17. Como avalia a frequência de atualizações e envio de informação do CECS, 
através dos meios online? (Avalie a quantidade e a frequência de envio de 
mensagens através destes meios) 
 
 Site  Facebook Newsletter  E-mail  
Muito má     
Má      
Razoável      
Boa      
Muito boa     
Sem opinião     
Não sabe/ Não responde      

 
18. Qual a forma de comunicação que considera ser a mais importante, no que 

respeita à divulgação do trabalho científico do CECS? 

Site 
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Facebook 
Newsletter 
E-mail 
Não responde  
Outra     Qual/Quais?  
 
19. Na sua opinião, o CECS divulga bem o trabalho dos seus investigadores? 

Sim   Não   Sem opinião  

20. Identifique alguns aspetos que considera negativos na divulgação dos 
trabalhos dos investigadores do CECS 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
21. Identifique alguns aspetos que considera positivos na divulgação dos 
trabalhos dos investigadores do CECS 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
22. Use o espaço seguinte para explicitar outras sugestões /observações que 
considere relevantes termos em conta e/ou eventualmente, para completar algumas 
das respostas fornecidas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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Anexo 2 – Os aspetos positivos da divulgação do CECS 

Informação enviada atempadamente 
variedade 
Toda a comunicação on-line, através do e-mail, da newsletter e das redes sociais 
A valorização do papel do investigador 
Receber e-mails é uma comodidade, pois não é preciso ir atrás da informação 
mostra a diversidade temática dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelos investigadores 
do centros; promove não só o centro como os próprios investigadores, sendo benéfico para 
ambos; pode levar outros investigadores a interessar-se em colaborar com o centro, neste caso 
CECS 
A frequência na divulgação, a qualidade dessa divulgação. 
A diversidade de públicos para que a informação é enviada. 
Conhecer o que está a ser feito pelos colegas; possibilidade de encontrar parcerias 
Dinâmica de grupo, multiplicidade de temas e olhares, integração com fluxos de comunicação 
com arestante comunidade académica 
Permite uma grande visibilidade do trabalho realizado, o que é no fundo o objetivo: dar a 
conhecer ao mundo, porque é para ele que trabalhamos. Para além disso é atualizada com 
frequência 
A divulgsção no Facebook de certa produção científica e a gestão do site 
Visibilidade do trabalho dos investigadores e contribuição para o enriquecimento do próprio 
centro. Cativar jovens investigadores. 
Informação curta e simples, mas focada e direta 
Divulgação de projetos ligadas a professores mais experientes e com carreira académica 
consolidada. 
Actualização, Newsletter, etc 
Divulgação. Sentido de partilha de conhecimento. Sentido de Comunidade. 
Disponibilização de artigos da revista Comunicação e Sociedade, E-books e informação sobre 
projectos. 
Forte ligação aos restantes canais de comunicação da UM 
A divulgação no Facebook permite feedback e interactividade em tempo útil. 
Frequência com que há novidades 
Informação disponível em diferentes suportes e sempre actual 
Rapidez, atualidade, pertinência 
Tem cobertura nacional e internacional dentro das áreas especializadas 
Identificação clara 
A newsletter 
Uma boa lista de contactos 
Meios adequados /fóruns adequados 
Na regularidade da comunicação do CECS fazer parte a referência a projectos e a 
investigadores e não apenas se ficarem por notícias do dia a dia. 
Download gratuito de publicações 
Assiduidade 
Frequência, personalização, espírito de equipa 
"Cobertura" das defesas de doutoramento, o noticiário sobre o desempenho dos investigadores 
nas instituições internacionais. 
Credibilidade 
Aposta em diferentes meios de comunicação 
Atualização da informação. 
Os trabalhos divulgados são profundamente relevantes e isto demonstra a seriedade da 
investigação que é feita pelo CECS. 
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Os e-mails constantes que informam das atividades 
O fato de ser uma instituição de peso como a UMinho divulgando o trabalho de seus alunos dá 
uma credibilidade grande à pesquisa que estão desenvolvendo. Especialmente no caso de 
alunos estrangeiros. 
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Anexo 3 – Os aspetos negativos da divulgação do CECS 

Pouca frequência 
O site não está devidamente atualizado (refiro-me a projetos científicos em curso, grupos de 
investigação, publicações e conferências e outros aspetos...) 
O meu ebook nunca foi divulgado na newsletter 
Se a informação não for dada de forma correcta, isto é exatamente como o investigador a 
divulgou, pode trazer problemas; mas penso que são mais vantagens que desvantagens na 
divulgação dos trabalhos 
A saturação de e-mails e o excesso de informação que podem perturbar a atenção dada aos 
conteúdos. 
Entrada' nas agendas dos media tradicionais 
O lugar secundário reservado na newsletter (único espaço para a divulgação das produções 
mensais) 
Falta de frequência e diversidade de investigadores divulgados 
Tenho a sensação que por vezes é mera comunicação interna 
Faltam pontes com os meios de comunicação social tradicionais e nem todos os 
investigadores podem ver o seu trabalho divulgado 
Alguns trabalhos são tão ridículos que não deveriam ser divulgados. Deveria haver mais critério 
no que é publicitado em nome institucional, sob pena de afectar a imagem de todo o centro. A 
recepção diária de informação no e-mail, à mesma hora, com pouco parágrafos, torna-se 
monótona. Uma pessoa já nem abre para ler. 
Insuficiente relação com a comunicação social 
A antecedência na divulgação das datas de defesa de teses de doutoramento tem sido pouca. 
Por vezes há uma dose excessiva de informação 
A divulgação fica circunscrita à mailing list 
Informação fragmentada 
Demasiados e-mails 
Pouca distribuição/divulgação 
Destaque algo desigual de trabalho idêntico realizado pelos diferentes investigadores 
Não muita informação em intermédia 
Ausência de uma maior divulgação com maior alcance 
Pouca divulgação (follow-up) de informações sobre projectos em curso e pouco relevo à 
produção de séries de working papers 
A divulgação por vezes peca por algum excesso. As pessoas acabam por marcar as 
mensagens como 'spam', o que tem um efeito negativo. 
A impressão que tenho é que o CECS produz muito mais do que é divulgado. Penso que 
caberia aos próprios investigadores ajudarem na divulgação do que produzem. 
Desconhecimento dos próprios membros das investigações a decorrer. 
Pouca expansão da rede social para a divulgação dos trabalhos de seus investigadores. 
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Anexo 4 – Outras sugestões /informações 

Acho estranho que um questionário sobre estratégias de divulgação online não faça referência 
a nenhuma rede social especializada em ciência (Researchgate, Academia, etc). 
Apesar do CECS usar de forma exemplar o Facebook para divulgação dos projectos e mesmo 
dos investigadores, penso que poderia usá-lo ainda mais e com mais diversidade. Muitas vezes 
dá a ideia que são sempre os mesmos projectos e investigadores que aparecem. Em suma, 
continuar o bom trabalho e adicionar mais diversidade! 
Procuro poucas vezes os resultados porque nem sempre me interessam, mas vou sendo 
atualizada por e-mail, o que me parece muito útil pois sei sempre o que se passa e quando me 
interessa a investigação realizada, ou os eventos científicos, posso facilmente encontrar o que 
quero. 
Utilização mais frequente, assertiva e regular do Facebook; Utilização de estratégias visuais 
mais apelativas de apresentação da informação (em diversos suportes, quer no Facebook, quer 
via e-mail, quer pela Newsletter). Pensar, na medida do possível, em mais estratégias para 
levar o conhecimento científico à sociedade civil (iniciativas como "Um dia com o CECS", por 
exemplo. 
Gostava de participar de estudos em conjunto que gerassem publicações em conjunto; os 
investigadores do CECS podiam ser mais solicitados a contribuir com os estudos em 
andamento, mesmo que de forma pontual e técnica. 
Talvez o CECS pudesse criar eventos esporádicos de divulgação ou estar presente em 
eventuais fóruns de interesse científico, mas a língua continua a ser uma barreira, claro! 
O layout do site é confuso, podia ser melhorado, o cabeçalho.  
A criação de um espaço para perfis dos investigadores do CECS: áreas de interesse e 
publicações mais relevantes. Seria interessante e cativador. 
Tornar o site mais atrativo. 
Divulgação sistemática da investigação em curso em cada área especializada do CECS, 
potenciando intercâmbio entre investigadores com trabalhos em curso. 
A informação em demasia pode perder-se. Deveria haver uma comunicação mais agrupada. 
Genericamente, parece-me que a divulgação é feita de modo adequado, embora haja sempre 
espaço para melhorar 
Sugiro uma melhor estruturação do site para maior facilidade de acesso à informação. Apenas 
um exemplo, a título ilustrativo: o menu "investigadores" remete para os 3 grupos de 
investigação e para "atividades". Esta última categoria não é coerente com as demais e não 
deveria constar aqui. 
Mais informação em intermédia 
Apostar mais na divulgação de trabalhos em curso. Realização de pequenas 
entrevistas/biografias sobre o trabalho dos investigadores. 
Penso que caberia ao CECS um gabinete de relações públicas, que fosse uma ponte entre a 
investigação do Centro e a imprensa. Isso ajudaria a divulgar os estudos feitos para além da 
comunidade académica. 
Desenvolvimento de plataforma de partilha interna, propostas de participação em programas 
internacionais, desenvolvimento de propostas conjuntas entre investigadores, informações 
sobre as áreas que podem ser uma vantagem estratégica, informação clara do financiamento e 
apoio a projetos. 
O CECS deveria abrir um espaço para artigos dos doutorandos e mestrandos (quem sabe). E 
organizar as contribuições semanalmente. Seria outra forma de contribuir para a divulgação do 
nome e das pesquisas que estão sendo feitas. 
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Anexo 5 – Os posts do Facebook 

Post 
nº 

Data Hora Título Categoria Tema Alcance Likes Partilhas 
Comentário
s 

Likes da 
página 

Coleta 

1 04-03-
2014 

08:05 
Programa Doutoral em Estudos de 
Comunicação: tecnologia, cultura e 
sociedade arranca amanhã 

Divulgação eventos - 
anterior 

Doutoramento Estudos 
de Comunicação 

110 6 0 0 840 6-3-14 

2 04-03-
2014 

10:59 
Colonialismos, pós-colonialismos e 
lusofonias em debate 

Clipping 
Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

100 1 0 0 840 6-3-14 

3 05-03-
2014 

08:01 
António Alexandre de Oliveira Duarte 
defende doutoramento em Ciências da 
Comunicação 

Divulgação eventos - 
anterior 

Defesa de Tese de 
Doutoramento 

96 0 0 0 840 6-3-14 

4 05-03-
2014 

16:17 
Arranque do Programa Doutoral em 
Estudos de Comunicação: tecnologia, 
cultura e sociedade 

Divulgação eventos - 
posterior 

Doutoramento Estudos 
de Comunicação 

411 17 1 0 840 6-3-14 

5 06-03-
2014 

08:02 

Rosa Cabecinhas é vice-chair do 
projeto 'Dinâmicas psicossociais das 
representações da história na União 
Europeia alargada' (Ação COST IS 
1205) 

Outras notícias 
Participação em 
projetos de 
Investigação 

61 1 1 0 840 6-3-14 

6 06-03-
2014 

08:21 
António Duarte defende doutoramento 
em Ciências da Comunicação 

Clipping 
Defesa de Tese de 
Doutoramento 

77 1 0 0 843 11-3-14 

7 06-03-
2014 

17:13 
Defesa da Tese de Doutoramento de 
Alexandre Duarte. 

Divulgação eventos - 
posterior 

Defesa de Tese de 
Doutoramento 

229 7 0 0 843 11-3-14 

8 07-03-
2014 

16:52 
Sala cheia para pensar a televisão em 
Braga 

Clipping 
Divulgação de outras 
atividades 

104 0 0 0 843 11-3-14 

9 10-03-
2014 

08:07 
Revista "Comunicação e Sociedade" 
nº 25: chamada de artigos encerra a 
15 de março 

Revista Comunicação 
e Sociedade 

Call for papers Revista 
Comunicação e 
Sociedade 

263 4 1 0 855 28-3-14 

10 11-03- 08:04 Investigadora Madalena Oliveira Outras notícias Participação em 179 20 0 0 855 28-3-14 



 

158 

 

2014 (CECS) coordena a equipa portuguesa 
do projeto “Políticas de comunicação, 
radiodifusão pública e cidadania: 
subsídios para o desenvolvimento 
sociocultural em Portugal e no Brasil” 
[Financiado no âmbito do convénio de 
cooperação científica e tecnológica 
FCT/CAPES] 

projetos de 
Investigação 

11 11-03-
2014 

15:17 

I SIACOM — I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas - inscrições 
abertas até 24 de março 

Divulgação eventos - 
anterior 

SIACOM 125 2 0 0 855 28-3-14 

12 11-03-
2014 

15:43 
[Confibercom2014] Programa 
completo online 

Divulgação eventos - 
anterior 

Confibercom 348 6 1 0 855 28-3-14 

13 12-03-
2014 

08:03 

Investigador Moisés Martins (CECS) 
coordena a equipa portuguesa do 
projeto “O fluxo, a morte o 
acontecimento mediático. Linguagens, 
representações e imaginário” 

Outras notícias 
Participação em 
projetos de 
Investigação 

340 18 1 0 855 28-3-14 

14 13-03-
2014 

07:59 

Concurso para BI projeto PTDC/CCI-
COM/122387/2010-“Surgimento e 
desaparecimento de títulos da 
imprensa escrita no Portugal 
contemporâneo” 

Bolsas de Investigação Bolsas de Investigação 638 6 1 1 855 28-3-14 

15 13-03-
2014 

12:28 

Procuram-se Voluntários para o II 
Congresso Mundial de Comunicação 
Ibero-Americana (Confibercom)- 
partilha de post 

Outras notícias Confibercom 109 2 0 0 855 28-3-14 

16 13-03-
2014 

18:35 Confibercom 2014 - partilha de página Outras notícias Confibercom 369 10 0 0 855 28-3-14 
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17 14-03-
2014 

08:09 
Arrancou o European Communication 
Monitor 2014 – Portugal 

Outras notícias 
Participação em 
projetos de 
Investigação 

277 5 2 0 855 28-3-14 

18 14-03-
2014 

21:31 

Renascença online, 13-3-2014 - Papa 
é popular porque “fala a linguagem 
dos simples” (investigador Joaquim 
Fidalgo) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

97 2 0 0 855 28-3-14 

19 18-03-
2014 

08:08 
Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários 
Doutoramento 

155 5 0 0 855 28-3-14 

20 19-03-
2014 

16:54 

Inquérito 'A Rádio na Internet' (no 
âmbito do projeto Estação Net, do 
CECS) está já disponível nos sites da 
TSF, da RUM e, a partir de hoje, 
também da Antena 1. 

Outras notícias 
Divulgação atividades 
projetos de 
investigação 

113 5 0 0 855 28-3-14 

21 20-03-
2014 

08:02 

Amanhã (21/3), 10h00 - Seminários 
de Doutoramento de CC e de EC --- 
Prof. Licínio Lima vai falar sobre 
“Traçar um problema” 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários 
Doutoramento 

78 1 0 0 855 28-3-14 

22 21-03-
2014 

10:24 

2º seminário do ciclo de Seminários 
de Doutoramento de Ciências da 
Comunicação e de Estudos Culturais 
2013-2014: “Traçar um problema” 
Prof. Licínio Lima (IE, UM) 

Divulgação eventos - 
posterior 

Seminários 
Doutoramento 

229 1 0 0 855 28-3-14 

23 25-03-
2014 

08:13 
II CONFIBERCOM-Congresso Mundial 
de Comunicação Ibero-americana de 
13 a 16 de abril na UMinho 

Divulgação eventos - 
anterior 

Confibercom 109 5 0 0 855 28-3-14 

24 25-03-
2014 

10:18 
Conferência final do projeto EMEDUS: 
European Media Literacy Forum 2014 

Divulgação eventos - 
anterior 

Divulgação atividades 
projetos de 
investigação 

140 9 0 0 855 28-3-14 

25 26-03- 08:28 Nós - Jornal Online da Uminho nº41 Clipping Opinião (participação 475 12 1 0 855 28-3-14 
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2014 (25/3/2014) - “A investigação não 
pode recuar dez anos” 

em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

26 27-03-
2014 

14:57 
Títulos de comunicações a apresentar 
no Confibercom 2014 - nuvem de 
palavras. 

Outras notícias Confibercom 425 9 2 0 891 2-5-14 

27 29-03-
2014 

10:17 

Diário do Minho - Igreja Viva, 27-3-
2014 
“O Teatro, sobretudo, interroga o ser 
humano". 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

352 17 2 0 891 2-5-14 

28 30-03-
2014 

12:16 
Revista '2', Público, 30-3-2014 - Ir à 
escola para aprender a ler, escrever e 
googlar 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

318 3 1 0 891 2-5-14 

29 31-03-
2014 

08:51 
Já está disponível a newsletter nº51 
do Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade 

Newsletter Newsletter 127 4 0 0 891 2-5-14 

30 01-04-
2014 

08:03 

Paula Lopes dinamiza seminário sobre 
“Literacia mediática e cidadania: 
práticas, competências e estratégias 
metodológicas” 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

81 2 0 0 891 2-5-14 

31 02-04-
2014 

10:12 
Diário do Minho, 1-4-2014 - 
Misericórdia de Guimarães promove 
tertúlias sobre contas de rezar 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

89 0 0 0 891 2-5-14 

32 02-04-
2014 

10:14 
Público, 28-3-2014 - Qualidade de 
vida dos formandos deficientes deve 
ser uma aposta 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

91 1 0 0 891 2-5-14 

33 02-04-
2014 

16:08 
Qustionário Estação Net - partilha pág 
ICS 

Outras notícias 
Divulgação atividades 
projetos de 

111 2 0 0 891 2-5-14 
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investigação 

34 03-04-
2014 

09:25 
e-book “Media Policy and Regulation: 
Activating Voices, Illuminating 
Silences” 

E-book Publicação ebook 723 4 4 0 891 2-5-14 

35 03-04-
2014 

10:43 
Público, 3-4-2014 - O que é possível 
esperar ainda da FCT? 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

1369 9 4 0 891 2-5-14 

36 04-04-
2014 

08:02 

Paula Lopes dinamiza seminário sobre 
“Literacia mediática e cidadania: 
práticas, competências e estratégias 
metodológicas” 

Divulgação eventos - 
no dia do evento 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

114 4 0 0 891 2-5-14 

37 04-04-
2014 

11:23 

A decorrer... Seminário com Paula 
Lopes sobre “Literacia mediática e 
cidadania: práticas, competências e 
estratégias metodológicas” - divulgaão 
de fotos 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

290 10 0 1 891 2-5-14 

38 07-04-
2014 

08:26 

Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem na sexta-feira 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários 
Doutoramento 

123 2 0 0 891 2-5-14 

39 07-04-
2014 

09:28 

Público, 6-4-2014 - As cartas dos 
leitores (opinião do Provedor do Leitor 
do jornal "Público", Paquete de 
Oliveira, com referências aos 
investigadores do CECS, Manuel Pinto 
e Fábio Ribeiro) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

186 3 1 0 891 2-5-14 

40 08-04-
2014 

08:05 
Revista “Comunicando” nº3: chamada 
de artigos aberta até 1 de julho 

Call for papers 
Divulgação outras calls 
for papers 

1283 9 3 0 891 2-5-14 

41 09-04-
2014 

16:19 
Reunião final com voluntários 
Confibercom - partilha página 

Outras notícias Confibercom 258 8 0 0 891 2-5-14 
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Confibercom 2014 

42 10-04-
2014 

08:07:
00 

RTP online, 9-4-2014 - Confederação 
Ibero-americana de Comunicação 
reúne 700 investigadores em Braga 

Clipping Confibercom 671 10 2 0 891 2-5-14 

43 10-04-
2014 

08:09 

Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem amanhã 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários 
Doutoramento 

375 2 1 1 891 2-5-14 

44 10-04-
2014 

11:36 

I SIACOM — I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas 

Divulgação eventos - 
anterior 

SIACOM 212 2 1 0 891 2-5-14 

45 10-04-
2014 

18:34 
foto lona Confibercom - partilha pagin 
Vitor 

Divulgação eventos - 
anterior 

Confibercom 119 5 0 0 891 2-5-14 

46 11-04-
2014 

08:02 

I SIACOM — I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas 

Divulgação eventos - 
no dia do evento 

SIACOM 94 1 0 0 891 2-5-14 

47 11-04-
2014 

10:26 

A decorrer...II SIACOM - I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas 

Divulgação eventos - 
posterior 

SIACOM 166 6 1 0 891 2-5-14 

48 11-04-
2014 

10:33 

A decorrer...Seminários de 
Doutoramento de Ciências da 
Comunicação e de Estudos Culturais 
2013-2014: Profª. Filipa Subtil está a 
falar sobre “O lugar da teoria” 

Divulgação eventos - 
posterior 

Seminários 
Doutoramento 

231 9 0 0 891 2-5-14 

49 11-04-
2014 

11:00 

Contagem decrescente para o II 
Confibercom... o trabalho de 
bastidores continua a mobilizar muita 
gente... 

Divulgação eventos - 
anterior 

Confibercom 598 7 2 0 891 2-5-14 
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50 12-04-
2014 

18:47 
II CONFIBERCOM-Congresso Mundial 
de Comunicação Ibero-americana 
arranca amanhã (domingo) na UMinho 

Divulgação eventos - 
anterior 

Confibercom 372 4 1 0 891 2-5-14 

51 13-04-
2014 

23:02 
Cerimónia de abertura do 
Confibercom 2014. 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 245 8 0 0 891 2-5-14 

52 14-04-
2014 

10:40 
Cerimónia de abertura do 
Confibercom 2014. - partilha 
Confibercom 2014 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 133 4 1 0 891 2-5-14 

53 14-04-
2014 

14:23 

Vídeo: Sessão de Abertura do II 
Congresso Mundial de Comunicação 
Ibero-Americana: Os Desafios da 
Internacionalização. Reitoria da 
Universidade do Minho, Braga, 13 de 
abril de 2014. - partilha página 
Confibercom 2014 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 197 9 1 0 891 2-5-14 

54 14-04-
2014 

21:31 

Colóquio Medialândia, Encenações da 
Morte: Da atualidade noticiosa ao 
entretenimento mediático - partilha 
página Maria da Luz Correia 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

118 4 0 0 891 2-5-14 

55 15-04-
2014 

08:15 eBook 'Interfaces da Lusofonia' E-book Publicação ebook 196 5 1 0 891 2-5-14 

56 15-04-
2014 

10:42 
Confibercom 2014 - Sessão Plenária 
14/04/2014 - partilha página 
confibercom 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 94 1 0 0 891 2-5-14 

57 15-04-
2014 

12:35 

Paulo Nossa, investigador do CECS, 
comenta estudo que revela o baixo 
nível de informação dos portugueses 
sobre as formas de transmissão da 
SIDA. 

Outras notícias 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

126 4 0 0 891 2-5-14 

58 16-04-
2014 

10:13 
Amanhã, 17 de abril (10h00), na sala 
de atos do ICS-UMinho (Braga) - 2º 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 

112 0 0 0 891 2-5-14 
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Seminário Ibero-americano de 
Ouvidorias 

palestras, workshops) 

59 17-04-
2014 

17:41 
Diário do Minho, 15-4-2014 - Crise 
estrangula investigação das Ciências 
da Comunicação 

Clipping Confibercom 258 2 1 0 891 2-5-14 

60 17-04-
2014 

07:42 
Correio do Minho, 15-4-2014  - 
Especialistas ibero-americanos traçam 
caminhos da internacionalização 

Clipping Confibercom 98 2 0 0 891 2-5-14 

61 17-04-
2014 

07:36 
Confibercom: Sessão de 
Encerramento 16/04/2014 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 133 5 0 0 891 2-5-14 

62 17-04-
2014 

09:18 
A perspetiva dos voluntários: uma 
homenagem a eles e a toda a 
Comissão Organizadora 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 236 16 1 0 891 2-5-14 

63 17-04-
2014 

09:51 
Confibercom 2014 - Vídeo: o balanço - 
partilha página confibercom 2014 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 129 2 1 0 891 2-5-14 

64 17-04-
2014 

14:42 
Nelson Zagalo está a participar (neste 
preciso momento) no programa 
'Sociedade Civil' (RTP2) 

Outras notícias 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

141 2 0 1 891 2-5-14 

65 24-04-
2014 

18:59 
Revista Super Interessante, 23 de 
abril’14 - Não basta saber usar um 
computador 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

198 1 1 0 891 2-5-14 

66 28-04-
2014 

08:48 
IV Congresso Internacional em 
Estudos Culturais começa hoje em 
Aveiro 

Divulgação eventos - 
anterior 

Congresso Estudos 
Culturais 

215 2 1 2 891 2-5-14 

67 28-04-
2014 

17:18 

Atas: IV Congresso Internacional em 
Estudos Culturais - Colonialismos, Pós-
Colonialismos e Lusofonias IV 
Congresso Internacional em Estudos 
Culturais - Colonialismos, Pós-

Outras notícias 
Congresso Estudos 
Culturais 

92 1 0 0 891 2-5-14 
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Colonialismos e Lusofonias 

68 30-04-
2014 

09:17 
Prof. Manuel Pinto nomeado Sócio 
Honorário do Grupo Comunicar 

Outras notícias Menções honrosas 1103 23 3 1 891 2-5-14 

69 30-04-
2014 

19:45 
Revista “Comunicação e Sociedade” 
nº24 disponível em acesso livre 

Revista Comunicação 
e Sociedade 

Publicação Revista 
Comunicação e 
Sociedade 

406 2 1 1 891 2-5-14 

70 01-05-
2014 

07:29 

Já está disponível a newsletter nº52 
(abril’2014) do CECS-Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade 
(UMinho) 

Newsletter Newsletter 218 4 1 0 891 2-5-14 

71 02-05-
2014 

09:07 
Operação “Sete Dias com os Media” 
arranca amanhã 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

42 0 0 0 891 2-5-14 

72 02-05-
2014 

09:58 

Jornal de Letras, Artes e 
Ideias/Educação, 30.4.2014 - Vem aí 
o Referencial de Educação para os 
Media (artigo de Manuel Pinto e Sara 
Pereira) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

37 0 0 0 891 2-5-14 

73 02-05-
2014 

09:59 

Público, 2-5-2014 - I Encontro 
Nacional de Jornais Escolares com 
troca de experiências amanhã em 
Espinho (Investigadores Manuel PInto 
e Sara Pereira) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

40 0 0 0 891 2-5-14 

74 02-05-
2014 

13:20 

Exposição e apresentação sobre “O 
sentido simbólico da morte na série 
Inimigos do artista plástico Gil Vicente” 
- Sala de Atos 06/05 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

52 0 0 0 891 2-5-14 

75 02-05-
2014 

13:20 
"Geração Transmédia": Aula Aberta de 
Comunicação Estratégica com João 
Miguel Lopes - sala de Atos 07/05 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

54 2 0 0 891 2-5-14 

76 02-05- 20:19 Dias 8 e 9 de maio no ICS-UMinho Divulgação eventos - Outros eventos 162 9 1 0 901 12-5-14 
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2014 (sala de atos) 
Lídia Jorge no Curso de Formação 
Avançada "Memória e Testemunho. 
Metodologias de Análise de Oralidade, 
de Escrita e de Imagem (II)" 

anterior científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

77 03-05-
2014 

07:45 
Diário do Minho, 2.5.2014  
Manuel Pinto nomeado sócio 
honorário do Grupo Comunicar 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

183 5 1 0 901 12-5-14 

78 04-05-
2014 

10:18 
Público, 4-5-2014 
Persistência do jornalismo escolar 
premiada em encontro nacional 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

256 5 0 0 901 12-5-14 

79 04-05-
2014 

13:25 
ComUM, 3-5-2014 
Iniciativa “7 Dias com os Media” está 
de volta 

Clipping 
Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

88 1 0 0 901 12-5-14 

80 05-05-
2014 

08:15 

Até 16 de maio 
Programa Doutoral em Estudos 
Culturas com candidaturas abertas 
para o ano lectivo de 2014/2015 

Outras candidaturas 
Doutoramento Estudos 
Culturais 

808 3 5 0 901 12-5-14 

81 06-05-
2014 

08:06 
Referencial de Educação para os 
Media homologado 

Outras notícias 
Divulgação de outras 
atividades 

324 3 2 1 901 12-5-14 

82 06-05-
2014 

08:57 
II Semana Mackenzie do Espaço 
Lusófono (foto) 

Divulgação eventos - 
anterior 

Divulgação de outras 
atividades 

482 5 1 0 901 12-5-14 

83 06-05-
2014 

15:46 

III Jornadas Doutorais em Ciências da 
Comunicação e Estudos Culturais com 
chamada de resumos aberta até 31 
de maio 

Call for papers Jornadas Doutorais 267 5 2 0 901 12-5-14 

84 07-05-
2014 

10:45 
Programa INVESTIGADOR FCT 
Candidaturas abertas até 16 de junho 

Outras candidaturas Investigador FCT 1416 8 13 0 901 12-5-14 

85 07-05- 12:20 Workshop sobre Literacia Visual com a Divulgação eventos - Outros eventos 240 5 2 0 901 12-5-14 
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2014 Profª. Doutora Isabel Calado (9 maio 
de tarde, ICS-UMinho) 

anterior científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

86 07-05-
2014 

13:22 
Diário do Minho, 6-5-2014  
Apresentação sobre Gil Vicente no 
Instituto de Ciências Sociais 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

80 4 0 0 901 12-5-14 

87 08-05-
2014 

09:25 
Provas do Programa Doutoral em 
Estudos Culturais de Daniel Ribas 

Divulgação eventos - 
anterior 

Defesa de Tese de 
Doutoramento 

524 4 1 0 901 12-5-14 

88 08-05-
2014 

16:11 

...a decorrer na sala de atos do ICS 
Lídia Jorge no Curso de Formação 
Avançada "Memória e Testemunho. 
Metodologias de Análise de Oralidade, 
de Escrita e de Imagem (II)" 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

273 8 1 0 901 12-5-14 

89 09-05-
2014 

19:36 
RTP 2 | Sociedade Civil, 8-5-2014 
Novas famílias (Paulo Nossa, CECS) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

103 0 0 0 901 12-5-14 

90 09-05-
2014 

19:36 

Renascença Online, 9-5-2014  
Rádio devia voltar a ser o que era: 
palavra e proximidade (Luís Santos, 
CECS) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

163 2 0 0 901 12-5-14 

91 11-05-
2014 

10:57 

Provas do Programa Doutoral em 
Ciências da Comunicação de Vasco 
Ribeiro 
[amanhã, 12 de maio, na sala de atos 
do ICS (UMinho), às 14h30] 

Divulgação eventos - 
anterior 

Defesa Tese 
Doutoramento 

67 0 0 0 901 12-5-14 

92 12-05-
2014 

18:07 

Provas do Programa Doutoral em 
Ciências da Comunicação de Vasco 
Ribeiro - partilha de álbum de fotos 
ICS 

Divulgação eventos - 
posterior 

Defesa Tese 
Doutoramento 

117 5 0 0 907 19-5-14 

93 13-05- 08:11 Seminários de Doutoramento de Divulgação eventos - Seminários 87 1 0 1 - CECS - 907 19-5-14 
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2014 Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem na sexta-feira 

anterior Doutoramento correção de 
informação 

94 13-05-
2014 

11:06 

RR - Rádio Renscença, 13-5-2014 
Portugueses olham a Europa como 
um espaço de modernidade 
Entrevista com Rita Ribeiro, 
investigadora do CECS 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

159 6 1 0 907 19-5-14 

95 14-05-
2014 

08:10 

Sílvia Raquel Barros Pinto expõe 
projecto de doutoramento em Ciências 
da Comunicação - de 3 a 11 de junho 
no Museu Nacional de Arte Antiga 

Outras notícias 
Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

1027 3 3 1 907 19-5-14 

96 16-05-
2014 

10:46 

A decorrer, na sala de atos do ICS 
(UMinho)... Prof. Albertino Gonçalves 
fala sobre “Desenhar metodologias”, 
no âmbito dos Seminários de 
Doutoramento de Ciências da 
Comunicação e de Estudos Culturais 
2013-2014. 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

569 10 3 
1 - CECS -
retificação de 
informação 

907 19-5-14 

97 20-05-
2014 

08:13 
Programa Doutoral em Ciências da 
Comunicação UMinho 2014/2015: 
Candidaturas abertas até 11de junho 

Outras candidaturas 
Doutoramento em 
Ciências da 
Comunicação 

1566 2 12 0 934 13-6-14 

98 20-05-
2014 

13:11 

Desafios dos estudos de rádio em 
tempo de crise 
Seminário de investigação com 
Manuel Fernández Sande, Professor 
da Universidade Complutense de 
Madrid (Espanha) 
21 de maio 2014, 16h00, Sala 008 
(Piso 0) 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos 
científicos (seminários, 
palestras, workshops) 

139 2 0 0 934 13-6-14 

99 20-05- 17:22 Revista "Comunicação e Sociedade" Revista Comunicação Call Revista 336 4 2 0 934 13-6-14 
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2014 nº 26: chamada de artigos aberta até 
31 de julho 

e Sociedade 

100 21-05-
2014 

14:36 

A decorrer, na RTP2...  
RTP 2 | Sociedade Civil, 21-5-2014 
Educar para os Media (com os 
investigadores Manuel Pinto e Sara 
Pereira). 

Outras notícias 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

258 13 0 

1 - CECS 
informação 
complementa
r 

934 13-6-14 

101 21-05-
2014 

16:27 

Cliping, Público, 21/05/2014 
Horas de Matar é uma ficção, não é 
um incentivo à violência", diz 
realizador" 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

181 7 0 0 934 13-6-14 

102 22-05-
2014 

08:06 
Investigadores do CECS participam na 
fundação do GT Rádio e Meios 
Sonoros da SOPCOM 

Outras notícias 
Divulgação outras 
atividades 

1748 12 1 0 934 13-6-14 

103 25-05-
2014 

12:16 Jornadas Doutorais - divulgação site Outras notícias Jornadas Doutorais 235 10 0 0 934 13-6-14 

104 26-05-
2014 

08:10 

III Jornadas Doutorais em Ciências da 
Comunicação e Estudos Culturais com 
chamada de resumos aberta até 31 
de maio 

Call for papers Jornadas Doutorais 399 4 1 

1 - CECS 
informação 
complementa
r 

934 13-6-14 

105 28-05-
2014 

12:52 

Projeto ‘enRed’arte’ vai ser 
apresentado ICS 
[No dia 3 de junho, no âmbito do 
Mestrado em Comunicação, Arte e 
Cultura] 

Outras notícias 
Divulgação atividades 
projetos de 
investigação 

107 2 0 0 934 13-6-14 

106 30-05-
2014 

08:10 Newsletter nº53 do CECS (maio’2014) Newsletter Newsletter 126 2 0 0 934 13-6-14 

107 30-05-
2014 

18:26 

Clipping Revista Notícias TV, 30-5-
2014 Noites eleitorais: Deixaram de 
seduzir os canais generalistas? 
(investigadora Felisbela Lopes) 

Clipping 

Opinião (participação 
em notícias, 
reportagens, 
entrevistas) 

78 0 0 0 934 13-6-14 
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Anexo 6 – Os e-mails 

E-mail 
nº 

Data Hora  Título Tema Categoria  

1 
04-03-
2014 

08:03 
Programa Doutoral em Estudos de 
Comunicação: tecnologia, cultura e 
sociedade arranca amanhã 

Doutoramento em 
Estudos de 
Comunicação 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

2 
05-03-
2014 

08:00 
António Alexandre de Oliveira Duarte 
defende doutoramento em Ciências 
da Comunicação 

Defesa Tese de 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

3 
06-03-
2014 

07:59 

Rosa Cabeciinhas é vice-chair do 
projeto 'Dinâmicas psicossociais das 
representações da história na União 
Europeia alargada' (Ação COST IS 
1205) 

Participação em 
projetos de 
Investigação 

Outras notícias 

4 
10-03-
2014 

08:05 
Revista "Comunicação e Sociedade" 
nº 25: chamada de artigos encerra a 
15 de março 

Call Revista 
Revista 
Comunicação 
e Sociedade 

5 
11-03-
2014 

08:02 

Investigadora Madalena Oliveira 
(CECS) coordena a equipa portuguesa 
do projeto “Políticas de comunicação, 
radiodifusão pública e cidadania: 
subsídios para o desenvolvimento 
sociocultural em Portugal e no Brasil” 

Participação em 
projetos de 
Investigação 

Outras notícias 

6 
11-03-
2014 

15:27 

I SIACOM — I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas - 
inscrições abertas até 24 de março 

SIACOM 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

7 
12-03-
2014 

07:59 

Investigador Moisés Martins (CECS) 
coordena a equipa portuguesa do 
projeto “O fluxo, a morte o 
acontecimento mediático. 
Linguagens, representações e 
imaginário” 

Participação em 
projetos de 
Investigação 

Outras notícias 

8 
13-03-
2014 

07:57 

Concurso para BI projeto PTDC/CCI-
COM/122387/2010-“Surgimento e 
desaparecimento de títulos da 
imprensa escrita no Portugal 
contemporâneo” 

Bolsas de 
Investigação 

Bolsas de 
Investigação 

9 
18-03-
2014 

08:06 

Seminários de Doutoramento de CC e 
de EC 2013-2014 prosseguem na 
sexta-feira 
Prof. Licínio Lima vai falar sobre 
“Traçar um problema” 

Seminários 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

10 
20-03-
2014 

08:00 

Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem amanhã -Prof. Licínio 
Lima vai falar sobre “Traçar um 
problema” 

Seminários 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

11 25-03- 08:35 Projeto "Estação NET: moldar a rádio Divulgação Outras notícias 
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2014 para o ambiente Web": inquérito 
sobre 'A Rádio na Internet' 

atividades projetos 
de investigação 

12 
31-03-
2014 

08:50 
Envio da Newsletter nº 51 
(março'2014) 

Newsletter Newsletter 

13 
01-04-
2014 

08:01 

Paula Lopes dinamiza seminário 
sobre “Literacia mediática e 
cidadania: práticas, competências e 
estratégias metodológicas” 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

14 
03-04-
2014 

09:24 
e-book “Media Policy and Regulation: 
Activating Voices, Illuminating 
Silences” 

E-book E-book 

15 
07-04-
2014 

08:25 

Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem na sextafeira - Profª. 
Filipa Subtil vai falar sobre “O lugar 
da teoria” 

Seminários 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

16 
08/04/2
01 

08:03 
Revista “Comunicando” nº3: 
chamada de artigos aberta até 1 de 
julho 

Divulgação outras 
calls for papers 

Call for papers 

17 
10-04-
2014 

08:08 

Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem amanhã - Profª. Filipa 
Subtil vai falar sobre “O lugar da 
teoria” 

Seminários 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

18 
10-04-
2014 

11:35 

Amanhã e depois na UMinho (Braga) 
I SIACOM — I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas 

SIACOM 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

19 
01-04-
2014 

08:02 

Arranca hoje na UMInho (Braga) 
I SIACOM — I Seminário 
Iberoamericano de Estudos e 
Pesquisas em Comunicação e Moda: 
Estéticas Contemporâneas 

SIACOM 
Divulgação de 
eventos - no 
dia 

20 
12-04-
2014 

07:28 
II CONFIBERCOM-Congresso Mundial 
de Comunicação Ibero-americana 
arranca no domingo na UMinho 

Confibercom 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

21 
15-04-
2014 

08:15 eBook 'Interfaces da Lusofonia E-book E-book 

22 
16-04-
2014 

10:11 

Amanhã, 17 de abril (10h00), na sala 
de atos do ICS-UMinho (Braga) 2º 
Seminário Ibero-americano de 
Ouvidorias 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

23 
16-04-
2014 

10:43 

Amanhã (17/4), sala de atos do ICS 
(UMinho, Braga), a partir das 14h00 - 
Colóquio "Medialândia, encenações 
da morte. Da atualidade ao 
entretenimento mediático" 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

24 
28-04-
2014 

08:05 
V Congresso Internacional em 
Estudos Culturais começa hoje em 

Congresso Estudos 
Culturais 

Divulgação de 
eventos - no 
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Aveiro dia 

25 
30-04-
2014 

08:43 
Prof. Manuel Pinto nomeado Sócio 
Honorário do Grupo Comunicar 

Menções honrosas Outras notícias 

26 
30-04-
2014 

19:44 
Revista “Comunicação e Sociedade” 
nº24 disponível em acesso livre 

Publicação Revista 
Comunicação e 
Sociedade 

Revista 
Comunicação 
e Sociedade 

27 
01-05-
2014 

07:14 Envio da Newsletter nº52 (abril’2014)  Newsletter Newsletter 

28 
02-05-
2014 

08:55 
Operação “Sete Dias com os Media” 
arranca amanhã 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

29 
02-05-
2014 

20:25 

Dias 8 e 9 de maio no ICS-UMinho 
(sala de atos) - Lídia Jorge no Curso 
de Formação Avançada "Memória e 
Testemunho. Metodologias de Análise 
de Oralidade, de Escrita e de Imagem 
(II)" 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

30 
05-05-
2014 

08:01 

Até 16 de maio - Programa Doutoral 
em Estudos Culturas com 
candidaturas abertas para o ano 
lectivo de 2014/2015 

Doutoramento 
Estudos Culturais 

Outras 
candidaturas 

31 
05-05-
2014 

18:09 

Amanhã (6 de maio), a partir das 
18h30, na sala de atos do ICS 
(UMinho) -Exposição e apresentação 
sobre “O sentido simbólico da morte 
na série Inimigos do artista plástico 
Gil Vicente” 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

32 
06-05-
2014 

08:01 
Referencial de Educação para os 
Media homologado 

Divulgação outras 
atividades 

Outras notícias 

33 
06-05-
2014 

15:42 
III Jornadas Doutorais em Ciências da 
Comunicação e Estudos Culturais 
com chamada de resumos aberta 

Jornadas 
Doutorais 

Call for papers 

34 
07-05-
2014 

07:58 

Hoje (7 de maio), 18h00, na sala de 
atos do ICS (UMinho) - Geração 
Transmédia: Aula Aberta de 
Comunicação Estratégica com João 
Miguel Lopes 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - no 
dia 

35 
07-05-
2014 

12:15 

Amanhã e depois (8 e 9 de maio) no 
ICS-UMinho (sala de atos) - Lídia 
Jorge no Curso de Formação 
Avançada "Memória e Testemunho. 
Metodologias de Análise de Oralidade, 
de Escrita e de Imagem (II)" 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

36 
08-05-
2014 

08:05 

Amanhã, dia 9 de maio (14h30-
17h30), sala de atos do ICS (UMinho, 
Braga) - Workshop sobre Literacia 
Visual com a Profª. Doutora Isabel 
Calado (ESEC) 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

37 
05-05-
2014 

13:00 

Anfiteatro do DBio, amanhã (9 de 
maio), 14h30 (UAveiro) - Provas do 
Programa Doutoral em Estudos 
Culturais de Daniel Ribas 

Defesa Tese de 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 
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38 
11-05-
2014 

10:56 

Amanhã, 12 de maio, na sala de atos 
do ICS (UMinho), às 14h30 - Provas 
do Programa Doutoral em Ciências da 
Comunicação de Vasco Ribeiro 

Defesa Tese de 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

39 
13-05-
2014 

08:10 

Seminários de Doutoramento de 
Ciências da Comunicação e de 
Estudos Culturais 2013-2014 
prosseguem na sextafeira - Prof. 
Albertino Gonçalves vai falar sobre 
“Desenhar metodologias" 

Seminários 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

40 
14-05-
2014 

08:07 

Sílvia Raquel Barros Pinto expõe 
projecto de doutoramento em 
Ciências da Comunicação (de 3 a 11 
de junho, no Museu Nacional de Arte 
Antiga) 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - 
anterior 

41 
15-05-
2014 

12:37 

Seminários de Doutoramento de CC e 
de EC 2013-2014 prosseguem - 
amanhã (16/5) - Prof. Albertino 
Gonçalves vai falar sobre “Desenhar 
metodologias” 

Seminários 
Doutoramento 

Divulgação de 
eventos - 
anterior 

42 
20-05-
2014 

08:10 
Programa Doutoral em Ciências da 
Comunicação UMinho 2014/2015: 
Candidaturas abertas até 11 de junho 

Doutoramento em 
Ciências da 
Comunicação 

Outras 
candidaturas 

43 
20-05-
2014 

17:31 
Revista "Comunicação e Sociedade" 
nº 26: chamada de artigos aberta até 
31 de julho 

Call Revista 
Revista 
Comunicação 
e Sociedade 

44 
21-05-
2014 

08:05 
Seminário «Desafios dos estudos de 
rádio em tempo de crise», hoje com 
Manuel Fernández Sande 

Outros seminários 
Divulgação de 
eventos - no 
dia 

45 
22-05-
2014 

08:02 
Investigadores do CECS participam na 
fundação do GT Rádio e Meios 
Sonoros da SOPCOM 

Divulgação outras 
atividades 

Outras notícias 

46 
26-05-
2014 

08:03 

III Jornadas Doutorais em Ciências da 
Comunicação e Estudos Culturais 
com chamada de resumos aberta até 
31 de maio 

Jornadas 
Doutorais 

Call for papers 
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Anexo 7 – A Newsletter 

nº Mês  Título Categoria Tema 

1 março 
II CONFIBERCOM-Congresso Mundial de 
Comunicação Ibero-americana de 13 a 
16 de abril na Uminho 

Divulgação eventos - 
anterior 

Confibercom 

2 março 

De 28 a 30 de abril, na UAveiro, com o 
CECS associado à organização -IV 
Congresso Internacional em Estudos 
Culturais 

Divulgação eventos - 
anterior 

Congresso Estudos 
Culturais 

3 março 

I SIACOM - I Seminário Iberoamericano 
de Estudos e Pesquisas em 
Comunicação e Moda: Estéticas 
Contemporâneas 

Divulgação eventos - 
anterior 

SIACOM 

4 março 
Arranque do Programa Doutoral em 
Estudos de Comunicação: tecnologia, 
cultura e sociedade 

Divulgação eventos - 
posterior 

Doutoramento em Estudos 
de Comunicação 

5 março 

Semin - Próximo seminário, 11 de abril: 
"O lugar da teoria", com Paula Subtil 
(ESCS)ários de Doutoramento em CC e 
EC decorrem até junho 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários Doutoramento 

6 março 
António Alexandre de Oliveira Duarte: 
novo doutor em Ciências da 
Comunicação 

Outras notícias 
Defesa de Tese de 
Doutoramento 

7 março 

Primeiro doutoramento-empresa a 
realizar no âmbito do CECS será 
protagonizado por Maria Manuela 
Ferreira da Cunha 

Outras notícias 
Doutoramento em Estudos 
Culturais 

8 março 

Investigador Moisés Martins coordena a 
equipa portuguesa do projeto "O fluxo, a 
morte o acontecimento mediático. 
Linguagens, representações e 
imaginário" 

Outras notícias 
Participação em projetos de 
Investigação 

9 março 

Investigadora Madalena Oliveira coordena 
a equipa portuguesa do projeto "Políticas 
de comunicação, radiodifusão pública e 
cidadania: subsídios para o 
desenvolvimento sociocultural em 
Portugal e no Brasil" 

Outras notícias 
Participação em projetos de 
Investigação 

10 março 

Rosa Cabeciinhas é vice-chair do projeto 
'Dinâmicas psicossociais das 
representações da história na União 
Europeia alargada' (Ação COST IS 1205) 

Outras notícias 
Participação em projetos de 
Investigação 

11 março 
Calls Bolsas Individuais Marie 
Sklodowska-Curie 2014 (IF) 

Outras candidaturas Bolsas Marie Curie 

12 março 
Equipa do projeto "Estação NET: moldar 
a rádio para o ambiente Web" lança 
inquérito sobre 'A Rádio na Internet' 

Outras notícias 
Divulgação atividades 
projetos de investigação 

13 março 
Está em curso o European 
Communication Monitor 2014 - Portugal  

Outras notícias 
Participação em projetos de 
Investigação 

14 março 
Conferência final do projeto EMEDUS: 
European Media Literacy Forum 2014 

Divulgação eventos - 
anterior 

Divulgação atividades 
projetos de investigação 
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15 março 
Karen Ross vai estar presente na 
Conferência Internacional "Gender in 
focus: (new) trends in media" 

Divulgação eventos - 
anterior 

Gender in Focus 

16 março 
Iván Puentes Rivera em estágio de 
doutoramento no CECS 

Outras notícias 
Investigadores convidados 
no CECS 

17 março 
Ivan Paganotti em doutoramento 
sanduiche no CECS 

Outras notícias Doutoramento sanduiche 

18 março 
Camila Kieling em doutoramento 
sanduiche no CECS 

Outras notícias Doutoramento sanduiche 

19 março 
Nancy de Palma Moretti em 
doutoramento sanduiche no CECS 

Outras notícias Doutoramento sanduiche 

20 março 
Está de volta a operação "Sete Dias com 
os Media" 

Divulgação eventos - 
anterior 

7 dias com os media 

21 abril 
II Congresso Mundial da Confibercom 
defende o português e o espanhol como 
línguas de pensamento científico 

Divulgação eventos - 
posterior 

Confibercom 

22 abril 
IV Congresso Internacional em Estudos 
Culturais 

Divulgação eventos - 
posterior 

Congresso Estudos 
Culturais 

23 abril 

I SIACOM - I Seminário Iberoamericano 
de Estudos e Pesquisas em 
Comunicação e Moda: Estéticas 
Contemporâneas 

Divulgação eventos - 
posterior 

SIACOM 

24 abril 
Colóquio "Medialândia, encenações da 
morte. Da atualidade ao entretenimento 
mediático" 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

25 abril 
2º Seminário Ibero-americano de 
Ouvidorias/Ombudsmen dos Média 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

26 abril 
Prof. Manuel Pinto nomeado Sócio 
Honorário do Grupo Comunicar 

Outras notícias Menções honrosas 

27 abril 
Está de volta a operação "Sete Dias com 
os Media" 

Divulgação eventos - 
anterior 

7 dias com os media 

28 abril 
Workshop sobre Literacia Visual com a 
Profª. Doutora Isabel Calado (ESEC) 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

29 abril 

4º seminário de doutoramento: 
"Desenhar metodologias", com o 
Professor Albertino Gonçalves (CECS-
UMinho) 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários Doutoramento 

30 abril 
Conferência final do projeto EMEDUS: 
European Media Literacy Forum 2014 

Divulgação eventos - 
anterior 

Divulgação atividades 
projetos de investigação 

31 abril 
Maria João Silveirinha vai estar presente 
na Conferência Internacional "Gender in 
focus: (new) trends in media" 

Divulgação eventos - 
anterior 

Gender in Focus 

32 abril 
Workshop "Narrativa, Media e Cognição" 
no dia 27 de junho na UMinho 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

33 abril 
Calls Bolsas Individuais Marie 
Sklodowska-Curie 2014 (IF) 

Outras candidaturas Bolsas Marie Curie 

34 abril 
Equipa do projeto "Estação NET: moldar 
a rádio para o ambiente Web" lança 
inquérito sobre 'A Rádio na Internet' 

Outras notícias 
Divulgação atividades 
projetos de investigação 
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35 abril 

Paula Lopes dinamizou seminário sobre 
"Literacia mediática e cidadania: 
práticas, competências e estratégias 
metodológicas" 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

36 abril 
GT Jovens Investigadores da SOPCOM já 
tem site 

Outras notícias 
GT Jovens Investigadores 
SOPCOM 

37 abril 
Revista "Comunicando" nº3: chamada de 
artigos aberta até 1 de julho 

Call for papers 
Divulgação outras calls for 
papers 

38 abril 
Revista "Comunicação e Sociedade" 
nº24 

Revista Comunicação e 
Sociedade 

Publicação Revista 
Comunicação e Sociedade 

39 abril ebook Interfaces da Lusofonia E-book Publicação e-book 

40 abril 
e-book "Media Policy and Regulation: 
Activating Voices, Illuminating Silences" 

E-book Publicação e-book 

41 maio 
Vasco Ribeiro: novo doutor em Ciências 
da Comunicação 

Outras notícias Defesa Tese Doutoramento 

42 maio 
Daniel Ribas: novo doutor em Estudos 
Culturais 

Outras notícias Defesa Tese Doutoramento 

43 maio 
Sílvia Raquel Barros Pinto expõe projecto 
de doutoramento no Museu Nacional de 
Arte Antiga (3-10 de junho) 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

44 maio 

III Jornadas Doutorais em Ciências da 
Comunicação e Estudos Culturais com 
chamada de resumos aberta até 31 de 
maio 

Call for papers Jornadas Doutorais 

45 maio 
Último seminário de doutoramento: 
"Escolher métodos e aplicar técnicas", 
com a Professora Emília Araújo 

Divulgação eventos - 
anterior 

Seminários Doutoramento 

46 maio 

Programa Doutoral em Estudos de 
Comunicação: Tecnologia, Cultura e 
Sociedade: candidaturas abertas até 20 
de junho 

Outras candidaturas 
Doutoramento em Estudos 
de Comunicação 

47 maio 
Programa Doutoral em Ciências da 
Comunicação UMinho 2014/2015: 
Candidaturas abertas até 11 de junho 

Outras candidaturas 
Doutoramento em Ciências 
da Comunicação 

48 maio 

Segunda fase de candidaturas do 
Programa Doutoral em Estudos Culturas 
para o ano lectivo de 2014/2015 de 15 
a 31 de julho 

Outras candidaturas 
Doutoramento em Estudos 
Culturais 

49 maio 

Mestrados associados ao Departamento 
de Ciências da Comunicação da UMinho, 
com candidaturas abertas até 11 de 
junho 

Outras candidaturas Mestrados 

50 maio 
Programa INVESTIGADOR FCT: 
Candidaturas abertas até 16 de junho 

Outras candidaturas Investigador FCT 

51 maio 
Calls Bolsas Individuais Marie 
Sklodowska-Curie 2014 (IF) 

Outras candidaturas Bolsas Marie Curie 

52 maio 
Cláudia Álvares vai estar presente na 
Conferência Internacional "Gender in 
focus: (new) trends in media" 

Divulgação eventos - 
anterior 

Gender in Focus 

53 maio 
Workshop "Narrativa, Media e Cognição" 
no dia 27 de junho na UMinho 

Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 
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54 maio Projeto ‘enRed'arte' apresentado no ICS 
Divulgação eventos - 
anterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

55 maio 
Revista "Comunicação e Sociedade" nº 
26: chamada de artigos aberta até 31 de 
julho 

Revista Comunicação e 
Sociedade 

Call for papers Revista 
Comunicação e Sociedade 

56 maio 
Revista "Comunicando" nº3: chamada de 
artigos aberta até 1 de julho 

Call for papers 
Divulgação outras Calls for 
papers 

57 maio 
Jean Fábio Borba Cerqueira em 
doutoramento-sanduíche no CECS 

Outras notícias Doutoramento sanduiche 

58 maio 
Referencial de Educação para os Media 
homologado 

Outras notícias 
Divulgação de outras 
atividades 

59 maio 
Investigadores do CECS participam na 
fundação do GT Rádio e Meios Sonoros 
da SOPCOM 

Outras notícias 
Divulgação de outras 
atividades 

60 maio 
3º Encontro do GT de Jornalismo e 
Sociedade da SOPCOM: apresentação de 
propostas até 15 de junho 

Call for papers 
Divulgação de outras calls 
for papers 

61 maio 
3º Encontro do GT Jovens Investigadores 
da SOPCOM: call for papers até 15 de 
junho 

Call for papers 
Divulgação de outras calls 
for papers 

62 maio 
Manuel Fernández Sande em seminário 
sobre "Desafios dos estudos de rádio em 
tempo de crise" 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

63 maio "7 Dias com os media" invadiu a UMinho 
Divulgação eventos - 
posterior 

7 dias com os media 

64 maio 
Isabel Calado ministrou workshop sobre 
Literacia Visual 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

65 maio 

Lídia Jorge marcou presença no Curso 
de Formação Avançada "Memória e 
Testemunho. Metodologias de Análise de 
Oralidade, de Escrita e de Imagem (II) 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

66 maio 
"Geração Transmédia": Aula Aberta de 
Comunicação Estratégica com João 
Miguel Lopes 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 

67 maio 

Exposição e apresentação da doutoranda 
Ana Carmén Palhares Ferreira sobre "O 
sentido simbólico da morte na série 
Inimigos do artista plástico Gil Vicente 

Divulgação eventos - 
posterior 

Outros eventos científicos 
(seminários, palestras, 
workshops) 
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Anexo 8 – A entrevista ao Diretor do CECS 

1. Qual a importância que atribui à divulgação do trabalho científico realizado 

no CECS? 

Sendo certo que o conhecimento tem um inegável valor económico e político, presidindo tanto à 

coesão e integração das comunidades humanas, como à construção de modelos de organização 

política da sociedade, é o seu valor cívico que deve antes de mais ser enaltecido, quando 

consideramos o desenvolvimento humano. Com efeito, o conhecimento é hoje um fator decisivo 

na construção da cidadania. Uma sociedade assente no conhecimento é uma sociedade 

instruída e ativa, uma sociedade com melhores condições para a concretização da liberdade e a 

realização da cidadania.  

A dimensão cívica do conhecimento é uma realidade sobretudo presente, quando falamos de 

conhecimento nas ciências sociais e humanas. Uma sociedade de conhecimento não pode 

deixar de ser uma sociedade de pensamento e de cultura, dado que o desenvolvimento humano 

supõe cidadãos com formação integral.  

Como o CECS é um centro de estudos que produz conhecimento na área das ciências sociais e 

humanas, servindo o pensamento e a cultura, numa comunidade alargada, que compreende a 

comunidade local e regional, a comunidade nacional, e também a comunidade lusófona, entre 

outras comunidades, tem que tornar central na sua estratégia a divulgação do conhecimento 

científico. Ao divulgar o conhecimento produzido, o CECS está a transferir conhecimento para as 

populações, participando na construção de uma comunidade de cidadãos, de acordo com um 

ideal de liberdade, que compreende cidadãos, instruídos, cultos, ativos, críticos e responsáveis. 

2. Na sua opinião, qual o impacto que a divulgação da investigação científica 

tem sobre a imagem do CECS? E na carreira dos Investigadores? 

O mundo é hoje tecno-científico. Uma ampla divulgação do conhecimento produzido pelo CECS, 

em português e em inglês, e também através de publicações bilingues, e ainda, das redes 

digitais, produz uma imagem robusta da capacidade do Centro e da qualidade dos seus 

investigadores. A divulgação do conhecimento, que é um processo crescentemente globalizado, 

vai acrescentar visibilidade pública tanto ao Centro como aos investigadores. Naturalmente que 

todos têm a ganhar, Centro e investigadores, com a divulgação pública do conhecimento e com 

o êxito das suas realizações. Estamos, neste momento, a fazer um grande esforço de colocação 

no Repositorium da UM da maior parte da obra dos investigadores do CECS. Pretendemos 

constituir um que muito em breve terá um milhar de ficheiros (sobretudo, artigos em revistas 
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científicas internacionais, artigos em revistas científicas portuguesas, livros e capítulos de livros, 

teses de mestrado e doutoramento…), numa proporção linguística de 30% em línguas 

estrangeiras, sobretudo em língua inglesa, e 70% em língua portuguesa.  

3. Como avalia a informação disponibilizada pelo CECS através dos meios 

online (site, Facebook, Newsletter, E-mail)? 

Se existe coisa que o CECS faz bem é a comunicação pública da sua actividade. Ou seja, a 

publicitação das suas realizações científicas, dando-lhe visibilidade pública. Pode dizer-se que o 

CECS está no coração da comunidade, da comunidade científica, antes de mais, mas também 

já, de alguma maneira, no coração da comunidade humana – comunidade regional e local, 

comunidade nacional e comunidade lusófona. Site, Facebook, Newsletter, e-mail, são 

ferramentas utilizadas largamente pelos serviços do CECS de apoio à investigação – uma equipa 

pequena, mas solidária, e muito ativa. 

É sempre possível imaginar uma presença ainda mais ativa no espaço público e a aquisição de 

novas e mais potentes ferramentas. Mas nas circunstâncias presentes, de contenção das 

despesas e com recursos humanos precários, acho que é excelente o trabalho da equipa. 

4. Considera que as práticas usuais de divulgação do CECS estão adequadas à 

realidade comunicativa atual (isto é, considera que o que é feito, é 

suficiente, face às múltiplas plataformas disponíveis)? 

Esta pergunta já foi, de alguma maneira respondida no ponto anterior. Mas diria ainda o 

seguinte: a proposta de plano estratégico do CECS para 2015/2020, neste momento em 

avaliação por peritos da FCT, prevê um esforço maior do CECS no desenvolvimento das 

atividades de promoção estratégica dos resultados da pesquisa, através da contratação de mais 

um gestor científico.  

5. Considera que a comunicação da investigação pode vulgarizar/banalizar 

excessivamente a ciência, contribuindo para uma perda de prestígio? 

A ciência não corre o risco de ser banalizada. Porque é da natureza da ciência ela estar ao 

serviço da comunidade humana, contribuindo para o seu desenvolvimento. Portanto, o que há a 

esperar da ciência é que ela possa ser devolvida à comunidade, depois do investimento público 

que nela possa e deva ser feito. Pode, então, dizer-se que o prestígio da ciência é função da 

utilidade pública que ela tiver. 
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