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PESQUISA   

ANICT TEM SEDE EM COIMBRA

Investigadores criaram
associação que os representa
no diálogo com o Governo

Apoiar  e representar  os  interesses  profissionais  dos  investigadores  científicos  doutorados  que

trabalham em Portugal, ser o parceiro entre estes e o Estado ou outras instituições português que

participam na definição da política de Ciência ou contribuir  para a divulgação do conhecimento

científico para o público em geral são apenas alguns dos objectivos da ANICT – Associação Nacional

de  Investigadores  em Ciência  e  Tecnologia,  formalizada  no  início  deste mês  e  com sede em

Coimbra, em instalações do IBILI.

A ANICT, que pretende contribuir de forma positiva e pró-activa para a obtenção de respostas aos

problemas  que se colocam aos  investigadores  em Ciência  e Tecnologia  em Portugal, surge na

sequência  do  grande  investimento  feito  pelo  Governo  português  no  Sistema  Científico  e

Tecnológico  Nacional  (SCTN),  possibilitando  que,  essencialmente  em  2007  e  2008,  fossem

contratados  pelas  universidades  portuguesas  e  centros  de  investigação,  centenas  de

investigadores doutorados a tempo inteiro.

Foi o aumento do número destes especialistas em instituições do SCTN e a necessidade de garantir

as  condições  adequadas  à investigação de qualidade e à projecção internacional da investigação

feita em Portugal que levou um grupo de investigadores  auxiliares  da Universidade do Minho a

desenvolverem  esforços  para  criar  esta  associação  que,  no  fundo,  representa  todos  os

investigadores a tempo inteiro.

O primeiro passo foi a realização de um inquérito, depois  foi realizado um Encontro Nacional de

Investigadores Auxiliares (em Maio do ano passado), que contou com a presença de deputados da

Assembleia da República. Houve ainda uma reunião com a Comissão Parlamentar para a Educação e

Ciência  e com o ministro da  Ciência, Tecnologia  e Ensino Superior,  Mariano Gago, tendo sido

confirmada a pertinência de existir uma entidade que fosse o parceiro no diálogo com todas  as

instituições com interesse no futuro da investigação científica em Portugal.

A ANICT, que tem como presidente da Comissão Instaladora Nuno Cerca, investigador auxiliar do

Instituto  de  Bioengenharia  e  Biotecnologia  da  Universidade  do  Minho,  tem  como  associados

investigadores provenientes de universidades de Coimbra, porto, Aveiro, Lisboa, Nova de Lisboa,

Técnica de Lisboa, Évora e ainda alguns Institutos de Investigação. Depois de formalizada a criação

da associação, o trabalho dos  seus  dirigentes  é agora o da divulgação e ampliação da base de

apoio.

Comente   |   Ver comentários

 Email Bookmark Sphere It

 

Publicidade

 

 

 

Sábado, 30 de Janeiro 2010

http://www.diariocoimbra.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=5932&Itemid=135



 

 

Diário de Aveiro Diário de Leiria Diário de Viseu Adicione já Links Mapa do Site

Todos os direitos reservados

© 2010 Diário de Coimbra

Concepção e Desenvolvimento: MediaPrimer.pt

JORNAIS DO GRUPO

http://www.diariocoimbra.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=5932&Itemid=135


