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A vida de uma revista ou publicação periódica de cariz científico reflete o nível de
funcionamento interno e o grau de maturidade e consolidação da área respetiva. As Ciências
da Comunicação e Informação em Portugal são um projeto emergente que enfrenta uma
espécie de inércia face ao afastamento que se formou entre especialistas da Comunicação e
da Informação com base na perceção de senso comum: a atividade informacional e
documental é instrumental para todos os setores de atividade, incluindo a jornalística e
audiovisual, pelo que nenhum vínculo especial existia entre elas. Sabemos, no entanto,
tratar-se de uma aparência falsa do senso comum que não colhe e, por isso, a interdisciplina
em gestação, para a qual a Prisma.Com vem dando ao longo dos seus vinte números
editados um contributo efetivo, pode ser um projeto conseguido, embora ainda esteja
afetado por várias fragilidades. A mais óbvia é a epistemológica e, também, a mais difícil de
resolver.
A vida da Prisma.Com não tem sido fácil e sua trajetória de debilidades acompanha o penoso
amadurecimento das CCI, que tarda, mas cada vez há sinais de se tratar de uma
possibilidade concreta. A criação recente de um Grupo de Trabalho de Ciência da
Informação na Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação com um número
significativo de membros doutorados em problemáticas do campo informacional, junto com
outras iniciativas de aproximação entre os “dois mundos”, reforçam um moderado e contido
otimismo no futuro.
E a publicação de mais um número normal que encerra 2013 é um sinal muito positivo de
que não só estamos a acertar a regularidade editorial, como a vincar a vitalidade do projeto:
temos previstos para o ano de 2014 novos números temáticos. Por se tratar do número
relativo ao segundo semestre aparece com artigos resultantes da habitual chamada e
processo rigoroso de avaliação, bem como a seção Contecsi – Congresso Internacional em
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Sistemas de Informação e Gestão de Tecnologia, fruto de uma cooperação regular e assaz
proveitosa que é motivo crescente de satisfação e de orgulho para os mais diretos
intervenientes.
Os artigos inseridos extra secção específica cobrem o tópico da gestão da informação com
um caso de estudo centrado na Rede Paraíba de Comunicação afiliada à Rede Globo de
Televisão e com um contributo procedente da prática arquivística para a comunicabilidade
em gestão da documentação administrativa; o tópico da ação comunicativa das bibliotecas
públicas portuguesas através das plataformas web; e os média sociais quer na dimensão
intergeracional, mediante um estudo empírico sobre a relação com o ecrã por três gerações,
quer sobre um caso específico de media digital.
Na seção Contecsi continuamos a premiar com a publicação três comunicações que foram
apresentadas à edição de 2013, realizada de 22 a 24 de maio em São Paulo (FEA-USP), que
aparecem em primeiro lugar e, depois, três palestras de conferencistas convidados
(Professores Donald Case, Luc Quoniam e Armando Malheiro da Silva) convertidas
igualmente em formato artigo, como sempre vem sucedendo desde que iniciámos esta
seção.
Aproveitamos, no espirito de cooperação científica que o CETAC.MEDIA vem estreitando
com a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e com o
evento Contecsi em particular, para pedir que ajudem na disseminação deste periódico, que
é vosso também, e se preparem para a chamada que em breve será lançada para o número
do primeiro semestre de 2014.
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