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ATA DE REUNIÃO 

 

CONSELHO CIENTÍFICO DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO  

DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM 

 

N.º 5/2018 

 

Aos onze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze horas, iniciou-se a 

reunião do Conselho Científico da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém, 

adiante designado CC-UI-IPSantarém, nas instalações da Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Santarém (IPSantarém). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Maria da Costa Potes Santa-Clara Barbas, da Escola Superior de Educação de Santarém adiante 

designada por (ESES), Diretora da UIIPSantarém e Presidente do CCUIIPSantarém, que presidiu; Rita 

Alexandra Prior Falhas Santos Rocha, Subdiretora da UIIPSantarém e Vice-Presidente do 

CCUIIPSantarém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Margarida Oliveira, da Escola Superior Agrária de Santarém adiante designada por ESAS, Paula Ruivo 

(ESAS) e Paula Pinto (ESAS). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Susana Colaço, da Escola Superior de Educação de Santarém adiante designada por (ESES) e Maria João 

Cardona (ESES).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Oliveira, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém adiante designada por ESGTS;  

Diogo Monteiro, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior adiante designada por (ESDRM), Luís Cid 

(ESDRM) e Susana Alves (ESDRM). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Alcinda Reis, da Escola Superior de Saúde de Santarém, adiante designada por (ESSS);  

Esteve presente a técnica superior Carla Bastos, que secretariou a reunião. ----------------------------------- 

Estive ausentes com justificação o professor José Amendoeira (ESSS); Hélia Dias (ESSS); Filipe Madeira 

(ESGTS); João Samartinho (ESGTS) e Ana Loureiro (ESES). ----------------------------------------------------------- 

ORDEM DE TRABALHOS (OT): ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Diretora da UIIPSantarém deu início à reunião agradecendo o acolhimento da Escola Superior de 

Educação a cedência de espaço para a realização da reunião do conselho científico da UIIPSantarém, 

dando as boas vindas aos presentes, colocando à consideração dos conselheiros a presença do 

investigador Jorge Justino, nas reuniões do conselho científico, enquanto convidado. Proposta 

aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto um: Informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A diretora da UIIPSantarém deu a conhecer aos presentes: -------------------------------------------------------- 

O relatório de Intenção de decisão da CAE e da decisão do Conselho de Administração da A3ES, relativa 

à avaliação Institucional, realçando o prazo de três anos para consolidar a investigação e as atividades 

de desenvolvimento profissional de alto nível, solicitando a colaboração dos conselheiros na 

determinação de métricas e evidências de investigação para o IPSantarém. ----------------------------------- 

Da publicação em Diário da República do decreto-lei número 65/2018 de 16 de agosto, que determina 

a atribuição de graus de diplomados pelas instituições de ensino superior. ------------------------------------ 

Da publicação em Diário da República do decreto-lei 60/2018 de 3 de agosto, que determina a 

simplificação da atividade I&D. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou que se encontra disponível na página web da UIIPSantarém a constituição do novo conselho 

científico da UIIPSantarém, relembrando aos conselheiros o envio da fotografia e breve nota 

bibliográfica, para disponibilizar na página. ----------------------------------------------------------------------------- 

Apresentou convite para o Save de Day, dia 28 de setembro – abertura do Curso Literacia Digital. ----- 

Tomou uso da palavra o investigador convidado Jorge Justino, referindo para que a ministração de 

doutoramentos pelos Institutos Politécnicos se efetive a lei de bases tem que ser alterada, alerta para 

a necessidade de cooperação com outras instituições de ensino superior. ------------------------------------- 

Reconheceu do trabalho da Maria na área da literacia digital e todo o trabalho na UIIPSantarém. ------ 

O professor Luís Cid, informou os presentes do interesse da ESDRM em ministrar um Doutoramento 

na área das Ciências do Desporto, já estando a Escola a trabalhar no mapeamento de vários 

politécnicos que integram a Rede REDESP, para verificar esta possibilidade de avançar em consórcio.  

A Professora Maria Potes Barbas informou que a ESES estabeleceu parceria com a Universidade do 

Algarve para a ministração de um doutoramento em parceria com a Universidade Aberta e a 

Universidade do Algarve, em Média-Arte Digital. ---------------------------------------------------------------------- 

A professora Margarida Oliveira informou os presentes que no sete de setembro foi assinado um 

protocolo entre o IPSantarém e a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, com a finalidade de criação 

de uma extensão do IPSantarém naquele conselho para a lecionação de TeSPS em parceria com a rede 

empresarial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Professora Paula Pinto informou que o Politécnico de Santarém colabora na organização do 2nd 

International Conference on Food Bioactives and Health, de 26 a 28 de setembro, a decorrer na 

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, intermédio da docente Maria Paula Marinho Pinto. ----------- 

Deu a conhecer a Diretora da UIIPSantarém que decorrerá o quarto Fórum de Gestão de Dados de 

Investigação (Fórum GDI) que se realiza no próximo dia 16 de novembro, no Instituto Politécnico de 

Castelo Branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Realçou a plataforma Study and Reserch in Portugal, que poderá ser consultada no link: 

https://www.study-research.pt/. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram aprovadas as atas das reuniões onze de junho e cinco de julho de dois mil e dezoito, por 

unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Proposta de Financiamento Estratégico da UIIPSantarém. ---------------------------------------- 

No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos, Proposta de Financiamento Estratégico da 

UIIPSantarém, foi apresentado ao novo elementos do conselho científico o documento de Proposta de 

Financiamento Estratégico, aprovado em reunião de conselho científico da UIIPSantarém e entregue à 

Presidência do IPSantarém, que se anexa a esta ata (anexo I). ----------------------------------------------------- 

Foi colocada à votação a proposta de apresentar este documento à nova presidência do IPSantarém, 

a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. -----------------------------------------------------------------  

Tomou uso da palavra o professor Luis Cid, realçando a necessidade de construção de um regulamento 

de apoio à investigação, no IPSantarém. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Projetos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto três, foi apresentada pela Direção da UIIPSantarém a proposta de criação de 

um centro de valorização e transformação tecnológico; “Driver’s of innovation in ICT societal 

challenges: Marketplace in health, wellbeing, sustainable agriculture and forestry, inclusive 

education and security environment”, que apresenta como missão contribuir para fazer da região 

uma referencia nas áreas tecnológicas, favorecendo o desenvolvimento de setores emergentes e a 

incorporação de tecnologias de uso geral em setores tradicionais para a diversificação e melhoria, 

documento que se anexa a esta ata. Este projeto será submetido no programa Portugal 2020. ---------- 

Foi constituído um grupo de trabalho, composto por um elemento de cada Escola, com assento no 

Conselho Científico da UIIPSantarém, a saber: Pedro Oliveira, Susana Alves, Ana Loureiro, Margarida 

Oliveira e Hélia Dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Apresentação de Calendarização de Publicações da Revista da UIIPSantarém. ---------- 

No que concerne ao ponto quatro, foi apresentado, discutido e aprovado o documento respeitante às 

novas datas de publicação de Revistas da UIIPSantarém, aprovado por unanimidade dos presentes, 

que se anexa a esta ata (anexo 2). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Nomeação da equipa de monitorização de dados de investigação. --------------------------- 

No que respeita ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi apresentada a proposta para a nomeação 

da equipa de monitorização de dados de investigação, constituída por: Susana Leal, Luis Cid, Ana 

Loureiro, Rita Santos Rocha e Paula Pinto, a proposta foi colocada à votação e foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.study-research.pt/
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dezasseis horas. ------------------

Lavrou-se a presente ata, aprovada em minuta, por unanimidade dos membros do CCUIIPSantarém. - 

 

Santarém, 11 de setembro de 2018 

 

A Presidente do Conselho Científico da UIIPSantarém 

 

_____________________________________________ 

Maria Potes Barbas 

 

 

A Secretária da reunião do CCUIIPSantarém 

 

_______________________________________________ 

Carla Bastos 

 

 


