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Realiza-se na próxima quarta-feira, dia 13 de fevereiro, o Seminário de Avaliação do Contributo
dos Fundos Europeus para a Formação Avançada, na sala de Atos Académicos da
Universidade de Aveiro, entre as 10h e as 12h30.
Neste evento serão divulgados os resultados e as recomendações do estudo de avaliação do
contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para a Formação
Avançada, que se centrou nos apoios concedidos pelo Fundo Social Europeu (FSE) para
Bolsas de Doutoramento, Pós Doutoramento e Programas Doutorais, no período de
programação do QREN e PT2020.
A sessão de abertura contará com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, bem como do Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira
e do presidente do PO CH, Joaquim Bernardo. Após a apresentação dos resultados e
recomendações do estudo de avaliação pelo Consorcio IESE, Improve Consult e PPLL, haverá
lugar a uma mesa redonda composta por um painel diversificado de personalidades
representativas de diversos setores desta política pública e do sistema cientifico nacional e
representantes de autoridades de gestão responsáveis pela continuidade de apoio a estas
atividades.
O processo desta avaliação foi monitorizado por um Grupo de Acompanhamento, constituído
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pelo PO CH, POISE, Programas Operacionais Regionais que financiam esta política pública no
Portugal 2020 (PO Norte, PO Centro e PO Alentejo), FCT (entidade beneficiária), a AD&C e a
DGEEC. O envolvimento de outros Stakeholders nesta avaliação – os bolseiros, as entidades
do sistema científico nacional e as entidades empregadoras (quer na recolha de informação
que suporta as conclusões do estudo, quer na discussão de resultados preliminares) - teve
também um papel fundamental para o processo de recolha de informação e discussão dos
resultados, reforçando a qualidade dos mesmos
Pode encontrar o relatório final dessa avaliação aqui.
Consulte o Programa do evento e efetue a sua inscrição.
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