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Destaques

Sumário

O Diretor Executivo da APESP, em
representação das instituições de
ensino superior privado, reuniu com a
CNAES e com a OCDE.

Informação avulsa
O ME encontra-se a divulgar:


Dados estatísticos do 1.º ciclo e das
provas de aferição disponíveis pela

A equipa da OCDE reuniu no passado
dia 24 de maio no Palácio das
Laranjeiras, com os representantes
das universidades e politécnicos
privados de Lisboa.
IV Reunião da Comissão Temática de
Educação, Ensino Superior, Ciência e
Tecnologia
dos
Observadores
Consultivos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP).

primeira vez
O MCTES encontra-se a divulgar:


Governo

estreita

cooperação

científica com Alemanha


Portugal e Espanha assinam acordo
para cooperação no espaço e na
investigação no atlântico

A DGES encontra-se a divulgar:


Regulamento de atribuição de bolsas
de estudo a estudantes do ensino
superior



Relembramos circulares enviadas:

Study and Research in Portugal já
contempla as instituições de ESP

CIRCULAR n. º24 - 26/05/2017

Legislação publicada
Resolução da Assembleia da República n.º
88/2017 - Diário da República n.º 99/2017,
Série I de 2017-05-23
[AR]
Resolução da Assembleia da República n.º
89/2017 - Diário da República n.º 99/2017,
Série I de 2017-05-23
[AR]
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Informação avulsa

A equipa da OCDE reuniu no passado dia 24 de maio no Palácio das Laranjeiras, com os
representantes das universidades e politécnicos privados de Lisboa, estando a APESP
representada pelo seu Diretor Executivo.
Universidades de Lisboa
ISPA- Instituto Universitário de Ciências Psicológicas e da Vida - Vice-reitora - Prof.
Doutora Manuela Veríssimo
Universidade Autónoma de Lisboa - Reitor - Prof. Doutor José Amado da Silva
Universidade Lusíada de Lisboa - Reitor - Prof. Doutor Afonso D’Oliveira Martins
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - Reitor - Prof. Doutor Mário
Moutinho
Politécnicos de Lisboa
Academia Nacional Superior de Orquestra - Presidente do Conselho de Direção - Prof. Dr.
Nuno Bettencourt Mendes
Escola Superior de Educação Jean Piaget Almada - Diretora – Profª Mestre Rita Alves
Escola Superior de Educação João Deus - Presidente da Direção - Prof. Doutor António
Ponces de Carvalho
Escola Superior de Saúde Alcoitão - Presidente do Conselho Técnico-Científico - Prof.
Doutor João Abrantes
Instituto Politécnico de Lisboa - Diretor - Prof. Doutor Manuel José Damásio

O portal Infoescolas passa a disponibilizar, pela primeira vez, informação sobre as escolas
e o desempenho dos alunos do 1.º Ciclo, além da informação já disponível sobre 2.º e 3.º
Ciclos e Ensino Secundário das escolas do Continente. Passam também a constar do site
dados sobre as provas de aferição realizadas em 2016.
ME
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Realizou-se no passado dia 22 de maio no Centro Alemão de Investigação para as
Geociências, em Potsdam, na Alemanha, uma reunião bilateral com o objetivo
de cooperação científica e tecnológica entre Portugal e a Alemanha.
Na reunião participam o MCTES e o Secretário de Estado da Educação e Investigação do
Governo Federal Alemão, Georg Schütte, juntamente com representantes de organizações
científicas e agências de financiamento.
MCTES
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e o Ministro da
Economia, Indústria e Competitividade de Espanha, Luis de Guindos, assinam um
memorando de entendimento destinado estimular e articular atividades científicas e
empresariais na área do espaço, no âmbito da XXIX Cimeira Luso-Espanhola.
MCTES
O Programa de Governo e as Grandes Opções do Plano para 2016-2019 definem como um
dos objetivos a atingir durante a presente legislatura a reestruturação e desburocratização
do sistema de ação social no âmbito do ensino superior, de modo a conseguir ganhos de
eficiência e a responder melhor às necessidades dos estudantes carenciados.
O Despacho que aprova o Regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do
ensino superior para o ano letivo 2017-2018 e que será publicado brevemente em Diário
da República, já se encontra disponível.
DGES
Tendo a APESP detetado a ausência de informação relativa às instituições de ESP na página
Study and Research in Portugal no site da DGES, e após vários contactos, informamos que
a página já se encontra atualizada.
DGES
Na sequência da realização da IV Reunião da Comissão Temática de Educação, Ensino
Superior, Ciência e Tecnologia dos Observadores Consultivos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), no passado dia 16 de maio, coordenada pelo Professor
Doutor Mário Avelar, da Sociedade de Geografia de Lisboa, , abordaram-se questões e
recomendações de importância assinalável para a comunidade académica dos Estados
membros da CPLP, em torno da mobilidade académica, atendendo à importância da
transversalidade do ensino superior, da ciência, da tecnologia e da inovação a todas as
áreas que concorrem para a inclusão social, para a redução das desigualdades, para o
crescimento socioeconómico e para o desenvolvimento humano.(documento em anexo).
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Legislação publicada

Resolução da Assembleia da República n.º 88/2017 - Diário da República n.º 99/2017,
Série I de 2017-05-23
[AR]

Recomenda ao Governo que dê cumprimento à Lei n.º 65/2015, de 3 de julho, alargando
a universalidade da educação pré-escolar às crianças com 3 anos de idade.

Resolução da Assembleia da República n.º 89/2017 - Diário da República n.º 99/2017,
Série I de 2017-05-23
[AR]

Recomenda ao Governo que estabeleça a universalidade da educação pré-escolar para as
crianças a partir dos 3 anos de idade

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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