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INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, marcado pela dualidade do global vs. local e pelos impactos de inovações
tecnológicas que afetam os ambientes informacionais e comunicacionais, emergem novos ecossistemas
nos quais a apropriação e o uso da informação ocupam um lugar de destaque. É neste contexto plural,
porque heterogéneo e transversal, que assume particular relevo a organização do conhecimento.
Revisitar teorias e práticas torna-se obrigatório, de modo a assegurar a sua compatibilidade e robustez
face às configurações morfológicas dos sistemas de organização do conhecimento. Do mesmo modo,
apontar para caminhos a serem explorados num ambiente propício à fertilização cruzada de distintas
áreas do conhecimento é fundamental num ambiente de cunho marcadamente digital.
O espaço ibérico, que partilha caraterísticas históricas e culturais, assume-se como uma área
privilegiada para o desenvolvimento de projetos de investigação capazes de responder a desafios
societais, culturais e tecnológicos. Nos encontros ibéricos da ISKO, a presença da comunidade
científica latino-americana tem contribuído para a produção científica nesta área de conhecimento.
O III Congresso ISKO Espanha e Portugal/XIII Congresso ISKO Espanha, subordinado ao tema
“Tendências atuais e perspetivas futuras em organização do conhecimento”, definiu os seguintes painéis:
•
•
•
•

Perspetivas epistemológicas em organização do conhecimento;
Formação e atuação profissional em organização do conhecimento;
Perspetivas de investigação em representação e organização do conhecimento:
atualidade e tendências e
Desafios à organização e acesso ao património cultural.

As 109 propostas aprovadas foram sujeitas ao processo de revisão por pares na modalidade ‘doubleblind’ que envolveu a colaboração de 39 revisores cuja prestimosa colaboração foi essencial para a
seleção dos trabalhos apresentados, garantindo, deste modo, o elevado nível científico deste congresso.
Não podemos terminar sem endereçar um agradecimento muito especial a todos os apoios diretos
recebidos - Faculdade de Letras, Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, Centro de
Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20) e FCT -, bem como aos patrocinadores, que
tornaram possível a realização deste encontro. Agradecemos, ainda, aos moderadores das sessões cujo
rigor facilitou a execução de um programa intenso ao longo dos dois dias do evento. E, finalmente, um
agradecimento muito particular à equipa que nos ajudou a preparar o III Congresso ISKO Espanha e
Portugal/XIII Congresso ISKO Espanha, sem a qual nada disto teria sido possível: António Tavares
Lopes, Ana Miguéis, Bruno Neves, Cristina Freitas, Mário Bernardes e ainda aos alunos de licenciatura
e mestrado que se mobilizaram para secretariar este encontro. Bem hajam pelo vosso generoso e
empenhado contributo!
Coimbra, 24 de novembro de 2017.
Maria da Graça Simões e Maria Manuel Borges
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