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Universidades criam rede de escolas doutorais 
ENSINO SUPERIOR  Nove universi-
dades portuguesas uniram-se 
para criar uma Rede Nacional de 
Escolas Doutorais (RnED). O obje-
tivo, explicou à Lusa a reitora da 
Universidade de Évora, Ana Costa 
Freitas. é promover "o contacto 
entre as universidades ao nível 
dos doutoramentoye da investiga-
ção" para "uma maior colaboração 
e troca de conhecimentos nestas 
áreas". 

Os acordos de cooperação fo-
ram assinados•ontem, na UE. e  

além de Évora integram a RnED as 
universidades do Porto, Aveiro, 
Beira Interior, Trás-os-Montes, 
Madeira, Nova de Lisboa, Católica 
e o Instituto Universitário de Lis-
boa (ISCTE). 

"Nós somos pequenos, outros 
são maiores e uns tém mais inves-
tigação e doutoramentos em áreas 
distintas" sublinhou Ana Costa 
Freitas. Para a reitora a coopera-
ção vai notar-se "ao nível de pro-
jetos de investigação, de unidades 
curriculares transversais de co- Ana Costa Freitas, reitora de Évora 

nhecimentos gerais para os alu-
nos e em iniciativas na escolas 
doutorais". 

De acordo com os últimos da-
dos revelados pelo inquérito da 
Direção-Geral de Estatísticas da 
Educação e Ciência (DGEEC) aos 
doutoradós, em 2012, residiam no 
país quase 25 mil doutorados. 
quase o dobro relativamente a 
2006. Esse crescimento, no entan-
to. não permitiu retirar Portugal 
da cauda da Europa como um dos 
países com menos doutorados por  

mil habitantes (2,4%) ou relativa-
mente à população ativa (4,5%). 

A reitora salientou que as esco-
las doutorais, que agregam os cen-
tros de investigação e os alunos do 
terceiro ciclo. "têm sido uma ten-
dência na Europa". Ana Costa Frei-
tas destacou a ligação das escolas 
doutorais portuguesas às suas con-
géneres espanholas para, em con-
junto, "afirmarem a Península Ibé-
rica como uma escola ibérica do 
conhecimento" e ter "mais peso, 
mesmo ao nivel da Europa". • 


