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Ana Maria Vieira
Candidatura e linhas de ação
Enquanto investigadora integrada do CIID.IPLeiria, vi sempre com bons olhos a sua integração
num centro em rede com maior densidade que pudesse contribuir para o desenvolvimento da
investigação em Ciências Sociais e em Educação da Escola a que pertenço como docente:
ESECS.IPLeiria. Tal veio a concretizar-se em 2014.
Passei pelas várias etapas de criação do CICS.NOVA, desde a integração, primeiramente, como
investigadora integrada, no CESNOVA, até à consolidação do CICS.NOVA como unidade de
investigação em rede.
Muito trabalho se fez, desde então, quer na criação de um espírito de pertença a um grupo
supra local quer no desenvolvimento sustentável de cada polo e de cada grupo de investigação.
Mas muito trabalho urge fazer, ainda, essencialmente para conseguirmos retomar os níveis de
avaliação a que esta UI estava habituada desde a sua origem. Não é fácil trabalhar em rede nem
é fácil pôr em diálogo um polo, e particularmente o do Politécnico de Leiria, com débil
experiência ainda de investigação fundamental.
Urge, assim, um esforço contínuo que permita reforçar a capacidade produtiva dos
investigadores, pelo que me assumo como uma candidata de continuidade do trabalho do
colega José Carlos Marques, obreiro do CICS.NOVA.IPLeiria e que, por razões estatutárias, não
pode recandidatar-se de novo.
De forma a contribuir para este trabalho decidi recandidatar-me ao lugar de coordenadora do
Polo de Leiria do CICS.NOVA. Durante o próximo biénio, procurarei prosseguir as linhas de ação
a seguir identificadas – dando, assim, continuidade, ao iniciado no biénio anterior:
. estimular a produção científica dos membros do Polo e procurar aumentar o número de
investigadores integrados;
. intensificar a articulação entre os cursos de 1º e 2º ciclo em funcionamento na instituição
de acolhimento, através da promoção de eventos científicos conjuntos, a exemplo das
Conferências de Mediação Intercultural e Intervenção Social, procurando que toda a
produção local dos investigadores integrados e associados remeta para uma organização
do CICS.NOVA.IPLeiria e para publicações de reconhecido mérito;
. estimular o trabalho em rede dentro do próprio CICS.NOVA.IPLeiria, implicando vários
membros nesse trabalho de gestão e investigação;
. procurar afetar ao CICS.NOVA projetos de investigação aplicada, solicitados ao Politécnico
de Leiria ou à ESECS, desde que sejam das áreas interdisciplinares que o mesmo congrega;
. desenvolver ações conducentes à consolidação do Polo ao nível das estruturas físicas
(espaços e equipamentos) e humanas de apoio à investigação;
. desenvolver as condições de acolhimento de investigadores integrados em programas de
intercâmbio internacional.
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