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Antes de mais gostaria de agradecer a presença de todos. Na sequência da 
reunião que tivemos em 17 de Março, na qual participei enquanto Directora 
Geral do GRICES, ficou acordado que voltaríamos a reunir numa próxima 
oportunidade, na qual se procuraria já fazer um balanço dos vários pontos 
então abordados, de modo a tornar regular estes contactos. 

 
É pois com imenso prazer que, como Ministra da Ciência e do Ensino 

Superior, me volto a reunir convosco e gostaria não só de trocar impressões 
sobre o que em vosso entender deverá ser o balanço dos primeiros concursos 
do 6º PQ mas, também, outros temas que considerem pertinentes neste 
momento. 

 
Um deles, em meu entender, é a iniciativa para o crescimento e o programa de 
arranque rápido da Comissão Europeia. Como sabem este ponto foi já tema de 
agenda do último Conselho Competitividade e voltará a ser agendado para 
amanhã. Considero pois importante recolher as vossas opiniões e conselhos 
sobre esta matéria. A Presidência italiana apresentou um conjunto de tópicos 
no último Conselho. Entretanto a Comissão lançou a sua Comunicação no dia 
11 de Novembro. Para este Conselho a Presidência havia preparado uma lista 
mais reduzida de tópicos que, dada a oposição de algumas delegações que 
rejeitam haver uma “shoping list” de temas, ficou em aberto. Portugal tem 
pois de estar preparado e ser capaz de responder a este novo desafio. 
 
Um outro tópico que me parece importante são as perspectivas financeiras 
uma vez que a inovação está a assumir um papel cada vez mais relevante. Está 
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ainda por clarificar como o programa de arranque rápido se relaciona, porque 
se relaciona obviamente, com o 6º PQ e os fundos estruturais. 
 
Enfim, gostaria de ouvir os vossos comentários e opiniões pois parece-me 
importante por forma a ter uma visão o mais precisa possível do conjunto. 

 
 

 

[ 

 A Senhora MCES fez ainda uma descrição sumária da agenda 

política até Junho 2004, com base no plano de acção política; 

 Apresentou a nova Directora do GRICES; 

 Afirmou a continuação dos esforços em conjunto com a FCT, AdI, 

UMIC, DGE, COTEC, de promoção do 6º PQ; 

 Explicitou o que Portugal está a fazer no que toca à iniciativa para 

o crescimento, solicitando da parte dos funcionários toda a ajuda 

possível; 

 Explicitou o que Portugal está a fazer no que toca às perspectivas 

financeiras, solicitando igualmente toda a ajuda possível da parte 

dos funcionários.                                ] 
 
 
 


