A pandemia de Covid-19 demonstrou
a urgência de melhorar o jornalismo
científico para uma comunicação
de ciência de marcada qualidade,
no entanto, não existem padrões
que permitam avaliar o que é bom
jornalismo científico.

Para preencher esta lacuna, o projeto
Europeu ENJOI (ENGagement and JOurnalism
Innovation for Outstanding Open Science
Communication) encontra-se a co-criar e
selecionar um conjunto de padrões, princípios
e indicadores (SPI) que permitam definir uma
comunicação de ciência aberta e relevante.
O ENJOI abordará este desafio ao explorar
e testar o envolvimento como um aspeto
fundamental da inovação na comunicação de
ciência. Outro elemento crucial da abordagem
do ENJOI é a co-criação: cada ação é
desenvolvida a partir do cruzamento de várias
experiências e capacidades, envolvendo
profissionais e especialistas em comunicação
de ciência e os seus utilizadores.

O processo de co-criação dos SPIs decorre
nas Oficinas de Envolvimento (EW).
A partir de um conjunto de possíveis
participantes identificados pelo consórcio,
produtores e utilizadores da comunicação
de ciência reúnem-se e dialogam para
definir em conjunto os elementos
essenciais de uma comunicação de
ciência eficaz e transparente.

Parceiros

O processo de co-criação é repetido,
em várias etapas, em quatro países
(Itália, Espanha, Bélgica e Portugal)
e os resultados de um EW alimentam
o workshop seguinte, num efeito em
cascata. Isso permite construir mais
conhecimento e, ao mesmo tempo, ter
em consideração os diferentes contextos
culturais.
Os SPI que surgirão deste exercício
serão condensados no Manifesto de
Comunicação de Ciência Aberta e de
Qualidade, outra etapa do projeto que
abre caminho para um produto central
do ENJOI, o Observatório, que irá
fornecer resultados e ferramentas úteis
para estimular o desenvolvimento de
competências e a colaboração entre todos
os atores desta área.
O consórcio do ENJOI é constituído
por uma rede altamente qualificada,
equilibrada e multidisciplinar que inclui
jornalistas profissionais, comunicadores
de ciência, especialistas em ciência
cidadã e em estratégias de envolvimento
da sociedade na ciência, investigadores
nas áreas da história da ciência, nos
estudos de ciência e tecnologia e
questões ambientais e Investigação e
Inovação Responsável (RRI).
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Formicablu – Coordenador, Bolonha

•

Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) - Barcelona

•

Science for Change – Barcelona

•

Stickydot – Bruxelas

•

FCiências.ID – Universidade de Lisboa

•

Universidade de Twente
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