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Caros Investigadores, 
 

O dia 7 de Janeiro de 2011 é uma data extraordinário para o Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade (CECS), por duas razões principais. A primeira é porque a 
equipa de investigadores deste Centro – seniores e juniores – se sente, desde o seu início, 
profundamente comprometida com a construção da comunidade académica das Ciências 
da Comunicação em Portugal, a qual, como sabem, é uma comunidade jovem. A segunda 
é porque este vosso evento, ao qual gostosamente se associa, acabou por ser o primeiro 
acto dos dez anos de vida que o CECS assinala em 2011.  

Este Centro é, pois, ainda, uma criança, ainda que tenha já uma trajectória que fez dele 
uma unidade de excelência na investigação no nosso país, na nossa disciplina ou 
interdisciplina.  

Sendo um grupo jovem, é por natureza especialmente sensível à ousadia que teve o grupo 
organizador de vos convocar e vos acolher. Estou certo que as energias e as questões 
novas que o vosso grupo e os vossos debates enunciarão vão trazer uma etapa nova e 
promissora à SOPCOM, enriquecendo a sua agenda programática e conferindo-lhe uma 
vitalidade nova. 

Importa dar força às Ciências da Comunicação, o que passa pela aposta no rigor teórico e 
metodológico, pela abertura à complexidade do social e à formulação de questões 
empíricas que correspondam a necessidades básicas e a problemas de fundo das 
mulheres e dos homens de hoje.  

Estou convencido de que o nosso campo do saber pode dar um contributo muito mais 
expressivo do que o faz actualmente para se tornar um serviço à cidadania crítica e à 
criação cultural. Julgo que as estruturas de investigação em Ciências da Comunicação 
podem ser uma plataforma vital, em articulação com as instituições de ensino, com as 
instituições mediáticas e os grupos profissionais do sector, para contrariar a tendência 
economicista e mercantil que nos mata os horizontes. 

Isto para dizer que, associado ao vosso trabalho e ao vosso contributo, não está apenas a 
questão das teorias, dos métodos e dos recursos, mas uma questão política de fundo, que 
passa pelo modo como os sucessivos poderes vêm entendendo a organização da 
investigação e a gestão das verbas disponibilizadas. As condições em que os 
investigadores, designadamente os mais jovens trabalham; os requisitos para aceder a 
bolsas; e as condições em que exercem o seu múnus quantos têm a tarefa de orientar e 
avaliar cientificamente a investigação – são aspectos com óbvia dimensão política, a que 
não conseguimos escapar.  

Nestas notas, a que não falta a preocupação mas também a esperança, cabe igualmente a 
expectativa com que vemos surgir esta vossa iniciativa e este vosso grupo. Teremos 
seguramente muito a aprender convosco. Em nome do CECS, bem-vindos e bom trabalho. 

 
Manuel Pinto 
Director do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) 


