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Destaques

Sumário

Realizar-se-á no próximo dia 21 de
novembro na sua sede social, a
reunião de Direção da APESP.

Informação avulsa
A FCT encontra-se a divulgar:


A convite do Sr. Bastonário da Ordem
dos Médicos Dentistas, a APESP esteve
representada pelo seu Presidente no
26º Congresso da Ordem dos Médicos
Dentistas.
A ANI, convida a participar no WARP Health and Biotech Accelerators Oneto-One Meetings.
Reforçar a identidade europeia através
da educação e da cultura.

Relembramos as circulares enviadas
na semana passada:
 Circular nº52 – 14/11/17





Regulamento do Emprego Científico
Aprovado

O MCTES encontra-se a divulgar:

FCT com financiamento

reforçado

para aumentar número de bolsas



Avaliação de Unidades 2017/2018
A criação do Centro Internacional de
Investigação dos Açores (“Atlantic
International Research centre” - AIR
Centre).

A DGES encontra-se a divulgar:

Education and Training Monitor |
Monitor da Educação e da Formação
2017

Bolsas de Estudo para Estudantes
com incapacidade igual ou superior a
60%

Circular nº53 – 16/11/17
Circular nº54 – 17/11/17
Circular nº55 – 17/11/17
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Informação avulsa
Foi aprovado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o Regulamento do
Emprego Científico. O regulamento entrará em vigor após a sua publicação em Diário da
República.
FCT
A FCT abriu o período de candidaturas à Avaliação de Unidades de I&D 2017/2018, para
financiamento durante o período 2019-2022, através da disponibilização do Registo de
Unidade de I&D no Portal de Ciência e Tecnologia. O concurso termina a 31 de janeiro de
2018.
FCT
Realiza-se no próximo 11 de dezembro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, o
WARP - Health and Biotech Accelerators One-to-One Meetings.
São encontros bilaterais (Meet2license e Meet2invest) que a ANI está a organizar no
âmbito da Enterprise Europe Network, em colaboração com o I3S, para aceleradoras,
start-ups e potenciais investidores em Saúde e Biotecnologia.
Mais informações
O MCTES, anunciou que a FCT, terá o seu financiamento reforçado, permitindo um
aumento no número de bolsas concedidas, para além da redução da precariedade do
emprego científico.
MCTES
Transcrição:
“Temos a honra de informar que se encontra disponível a edição de 2017 do Monitor da
Educação e da Formação que retrata a evolução dos Estados-membros relativamente aos
indicadores e metas do Quadro Estratégico “Educação e Formação 2020” e da Agenda da
UE para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
O tema central da edição deste ano é a desigualdade e o papel relevante que a
educação desempenha na construção de uma sociedade mais equitativa. Destaca-se,
neste contexto, que embora os sistemas educativos nacionais registem maior
inclusividade e eficácia, o sucesso escolar continua a ser largamente determinado pelo
contexto socioeconómico dos estudantes.
O Monitor integra, ainda, 28 relatórios individuais para cada Estado-membro, assim como
um instrumento de visualização online que fornece informação importante que facilita a
tomada de decisões políticas fundamentadas e fomenta os debates nacionais.”
(Documento em anexo)
Para mais informação, consultar o anexo em:
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_pt
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O Governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, definiu como
um dos desígnios da legislatura a iniciativa “Inclusão para o Conhecimento” no sentido de
promover o acesso ao ensino superior e ao conhecimento dos cidadãos com necessidades
especiais, considerando que dessa forma estão criadas as condições para o exercício dos
direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática e
inclusiva.
DGES
Na cimeira de Gotemburgo, à medida que a Europa constrói o seu futuro, a educação e a
cultura devem constituir o ponto de partida. Estas são um motor para a criação de
emprego e para o crescimento.
Observador
Transcrição
“A criação do Centro Internacional de Investigação dos Açores (“Atlantic International
Research centre” - AIR Centre) é formalizada esta segunda-feira, dia 20 de Novembro,
através da assinatura da Declaração de Florianópolis que determina a criação do AIR
Centre, bem como a formação de uma comissão instaladora que definirá um plano
financeiro e de implementação desta plataforma internacional e intergovernamental.
A assinatura acontecerá no âmbito da segunda reunião internacional de alto nível
“Industry-Science-Government Dialogue on Atlantic Interactions – Florianópolis Summit:
implementing the Atlantic International Research Center (AIR Center)” que se realiza esta
segunda e terça-feira, dias 20 e 21 de novembro, em Florianópolis, no Brasil.
Promovido pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e pelo
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, Gilberto Kassab, o
encontro conta ainda com a participação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação
Produtiva da Argentina, Lino Barañao, e a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia
e Inovação de Angola, Maria do Rosário Sambo.
Segue em anexo o programa da segunda reunião de alto nível, que precede dois
encontros já marcados para o próximo ano: em Maio de 2018 em Cabo verde e em
Novembro de 2018 nas Canárias.”

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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