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CIRCULAR n. º38 - 12/07/2017

O MCTES encontra-se a divulgar:


“A UNESCO adotou os princípios da
Ciência

Aberta

Genebra

na

tendo

Declaração
em

vista

de
a

implementação da Agenda 2030 e o
cumprimento dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento

Sustentável

nela

estabelecidos.”


Portugal espacial 2030 apresentada
na holanda.



MCTES promove internacionalização
dos politécnicos na holanda.



Atualizada

plataforma

com

informação relevante para candidatos
ao ensino superior

Legislação publicada
Resolução do Conselho de Ministros n.º
100/2017 - Diário da República n.º
132/2017, Série I de 2017-07-11
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução da Assembleia da República n.º
149/2017 - Diário da República n.º
135/2017, Série I de 2017-07-14
[AR]
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Informação avulsa

“A decisão surge na sequência da conferência “Mobilizing UNESCO Chairs in the
Natural Sciences for Policy Action towards the 2030 Agenda” realizada a semana
passada em Genebra, na Suíça, que culminou com a Declaração de Genebra, e
durante a qual a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SECTES), Maria Fernanda Rollo, lançou o desafio para que a UNESCO adotasse,
nesse documento, os princípios da Ciência Aberta.
A Declaração de Genebra será um marco na implementação da Agenda 2030 que
reconhece a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para um
desenvolvimento sustentável, com crescimento económico, sustentabilidade
ambiental e inclusão social.
Durante a conferência a SECTES defendeu a convergência entre os princípios da
Ciência Aberta e a Agenda 2030, bem como destacou a importância da partilha do
conhecimento como garantia de uma sociedade mais justa, mais democrática e com
mais bem-estar, ou seja, uma sociedade baseada num desenvolvimento sustentável
que responda aos desafios emergentes, um dos desígnios da Agenda 2030.
O governo português prepara, em colaboração com a comunidade científica nacional, a
Política Nacional de Ciência Aberta, na qual se insere a Open Access Week 2017
(Semana do Acesso Aberto 2017) entre 23 e 29 de outubro e que, à imagem do ano
anterior, contou com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
A edição deste ano compreenderá a realização de um colóquio subordinado ao título
Ciência Aberta para a Sustentabilidade: Partilhar o Conhecimento para a Paz e o
Desenvolvimento (Open Science for Sustainability: Sharing Knowledge for Peace and
Society) que reunirá conferencistas convidados e a comunidade de ciência e
tecnologia para participar neste debate dedicado à contribuição da ciência para a
Agenda 2030 e a resposta aos 17 Desafios para o Desenvolvimento Sustentável.
A Open Access Week 2017 é uma iniciativa internacional que tem como objetivo
disseminar o Acesso Aberto ao conhecimento, promovida pela Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition (SPARC).”
(Nota de imprensa MCTES)
MCTES apresentou a proposta para uma nova estratégia para o Espaço (Portugal Espacial
2030) nos Laboratórios do Centro Europeu de Investigação Espacial e Tecnologia da Agência
Espacial Europeia, na Holanda.
MCTES
MCTES visita a Holanda com o objetivo de promover a internacionalização dos institutos
politécnicos e da investigação baseada na prática.
MCTES

Consulte a página da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (www.apesp.pt)

Nota Informativa 17 de julho 2017

O MCTES, através da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e da Direção
Geral do Ensino Superior, informa que a atualização do portal Infocursos fica disponível a
partir de 14 de julho.
MCTES

Legislação publicada

Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017 - Diário da República n.º 132/2017,
Série I de 2017-07-11
Presidência do Conselho de Ministros

Aprova a Estratégia Nacional de Educação Ambiental

Resolução da Assembleia da República n.º 149/2017 - Diário da República n.º 135/2017,
Série I de 2017-07-14 [AR] Recomenda ao Governo que tome medidas para valorizar e

melhorar as condições de trabalho dos professores e educadores e proceda ao seu
reposicionamento na carreira docente em função do tempo de serviço

Em anexo, ficheiros de portarias enviadas pelo Gabinete do Ministro:
- portaria que regula os requisitos gerais que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos
conducente ao grau de licenciado em Medicina Tradicional Chinesa;
- portaria que regula o eventual reconhecimento de interesse público como instituições de
ensino superior das instituições de formação/ensino não superior que se encontravam
legalmente constituídas e a promover
formação/ensino na área das terapêuticas não convencionais à data da entrada em vigor
da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro.

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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