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111 O ministro da Ci-
ência, Tecnologias e Ensino 
Superior, Manuel Heitor, 
visitou o Centro de Estudos 
Sociais (CES) da Universida-
de de Coimbra, na terça-fei-
ra, para melhor conhecer a 
sua realidade e dinamismo.

A visita teve início nas 
instalações do CES Sofia, 
localizadas no Colégio da 
Graça. O ministro ficou a 
conhecer as alterações re-
sultantes da reconversão do 
edifício, bem como os pro-
blemas que permanecem 
pela manutenção de uma 
significativa parte dos es-
paços edifi cados contíguos 
por recuperar.

A visita estendeu-se ainda 
ao Centro de Documenta-
ção 25 de Abril, cujas ins-
talações funcionam igual-
mente no Colégio da Graça. 
Aqui, a diretora-adjunta, 
Natércia Coimbra, explicou 
de que forma a estrutura 
recupera, organiza e coloca 
à disposição da investiga-
ção e do público em geral 
o material documental que 
possui, sobre a transição 
democrática portuguesa e 
toda a segunda metade do 
século vinte português.

Já nas instalações do CES 
Alta (Colégio de S. Jeróni-
mo), o ministro conheceu 
os principais espaços do 

centro e as principais ativi-
dades de investigação e en-
sino que o CES desenvolve. 
Decorreu ainda uma reu-
nião alargada com inves-
tigadores, representantes 
dos investigadores em pós-
doutoramento, juniores e 
funcionários.

Nesse encontro, Boaven-
tura de Sousa Santos intro-
duziu a instituição, após o 
que o diretor executivo do 
CES, João Paulo Dias, apre-
sentou o Relatório de Ativi-
dades de 2016.

“Atualmente, com uma 
carteira de projetos fi nan-
ciados, nacional e interna-

cionalmente, a rondar os 
13 milhões de euros, o CES 
demonstra uma vitalidade 
na investigação, nas publi-
cações, na formação avan-
çada e nas atividades de ex-
tensão na e com a sociedade 
sem ímpar no panorama 
nacional, posicionando-se 
ao melhor nível do que se 
faz internacionalmente”, 
refere a instituição.

Na sua intervenção, Ma-
nuel Heitor abordou os 
principais desafi os da polí-
tica científi ca em Portugal: 
posicionamento de Por-
tugal no mundo (nomea-
damente no espaço atlân-

tico); Portugal na Europa 
(valorizando os contactos 
na relação Norte/Sul); e a 
Ciência em Portugal (fi nan-
ciamento, intervenientes e 
desenvolvimento institu-
cional das estruturas). 

Na sessão de perguntas 
e respostas, foram abor-
dadas as temáticas da 
avaliação dos centros de 
investigação, a criação 
dos Laboratórios Colabo-
rativos e a importância 
da interdisciplinaridade, 
dimensão premente em 
toda a investigação reali-
zada pelo CES.

Manuel Heitor participou em reunião de trabalho com investigadores e funcionários do Centro de Estudos Sociais

Dinâmica do CES revelada 
ao ministro da Ciência 
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