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ESTUDOS SOCIAIS O Centro
de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra (UC)
tem actualmente uma carteira
de projectos financiados, na-
cional e internacionalmente, a
rondar os 13 milhões de euros,
“com grande actividade na in-
vestigação, nas publicações, na
formação avançada e nas acti-
vidades de extensão na e com
a sociedade sem ímpar no pa-
norama nacional, posicio-
nando-se ao melhor nível do

que se faz internacionalmente”,
acentua uma nota de imprensa
do CES.

O relatório de actividades de
2016 foi terça-feira apresentado
a Manuel Heitor,  ministro da
Ciência, Tecnologias e Ensino
Superior durante uma visita do
governante à Universidade de
Coimbra. 

Na reunião que juntou inves-
tigadores e funcionários, e em
que participaram Boaventura
de Sousa Santos e João Paulo

Dias, respectivamente director
e director executivo do CES,
Manuel Heitor foi informado
da “crescente dinâmica regis-
tada pelo CES, que o coloca no
topo da investigação em ciên-
cias sociais e humanas em Por-
tugal”, lê-se no documento.

Durante a reunião, que de-
correu nas instalações do CES
no Colégio de S. Jerónimo, o
ministro defendeu que o co-
nhecimento deve ser o desígnio
de afirmação de Portugal no

mundo. 
Manuel Heitor entende que

os principais desafios da polí-
tica científica em Portugal de-
correm em três eixos: posicio-
namento de Portugal no
mundo (nomeadamente no es-
paço atlântico); Portugal na Eu-
ropa; e ciência em Portugal (fi-
nanciamento, intervenientes e
desenvolvimento institucional
das estruturas). 

Na troca de impressões que
se seguiu, iniciada com uma in-
tervenção do vice-reitor para a
investigação, inovação e fun-
dos estruturais, Amílcar Falcão,
foi abordada, entre outros as-
suntos, a temática da avaliação
dos centros de investigação. |

CES com projectos financiados
na ordem dos 13 milhões


