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 III Seminário I&DT: uma oportunidade para divulgar os trabalhos 
de investigação do IPP 

Decorreu nos dias 6 e 7 de dezembro, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Portalegre o III Seminário de I&DT “Valorizar o Saber, Criar 
Oportunidades”. 
 

Esta iniciativa, organizada pela C3i, permitiu “valorizar o saber”, através da divulgação 
dos trabalhos de investigação realizados por mestrandos, docentes e investigadores do 
IPP, mas também permitiu “criar oportunidades” para desenvolver trabalhos em 
parceria, integrando novos projetos de investigação. 
 

As comunicações apresentadas serão reunidas em CD e publicadas no RCAAP. 
   

   

 

 RCAAP: visibilidade da produção científica do IPP em evolução 

O Repositório Científico do IPP, alojado no RCAAP, foi criado na sequência do Despacho 
PRES. N.º 14/2012, que implementou a política institucional de acesso livre à 
informação.  
 

As estatísticas do primeiro ano de existência do repositório demonstram as vantagens 
do ‘Open Access’ na visibilidade da produção científica dos nossos docentes e 
investigadores. A consulta de documentos é feita a nível nacional e internacional, e 
tanto o número de downloads quanto o de visualizações teve uma evolução 
marcadamente positiva ao longo do ano. 
 

   

   

  Regulamento da C3i disponível em www.ipportalegre.pt 

O Regulamento da Coordenação Interdisciplinar para a Investigação e Inovação do 
Instituto Politécnico de Portalegre, que obteve parecer favorável do Conselho 
Académico em 21 de dezembro de 2011 e do Conselho Geral em 29 de junho de 2012, 
está disponível para consulta na página do IPP, conforme determina o Despacho n.º 
16329/2012, publicado em Diário da República a 21 de dezembro de 2012.  
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 Conferência “A pretexto da crise: a dualização das políticas sociais 
e os seus efeitos?” 

No dia 10 de janeiro, pelas 15h30, no Auditório da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Portalegre, vai ser proferida a Conferência “A pretexto da crise: a 
dualização das políticas sociais e os seus efeitos?”, pelo Prof. Doutor Luís Capucha, do 
CIES-IUL (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de 
Lisboa). 
 

Pelas 16h30 será apresentado o livro de João Emílio Alves “Parceiros em Rede – 
Estratégias territorializadas para o desenvolvimento local nas áreas do emprego e 
formação”. 
 

   

   

 

 Prestação de serviços com a ADRAL: entrega de relatório final 

Foi entregue em dezembro de 2012 o relatório final no âmbito da prestação de serviços 
acordada com a ADRAL “Consolidação do Estado da Arte da Oferta dos Centros de Saber e 
Organização de Workshops de Difusão”, que visava um trabalho de consultoria 
especializada, enquadrado no projeto “Alentejo Invest” – Programa Operacional 
INALENTEJO, desenvolvido por uma equipa de investigadores do C3i. 
 

A primeira fase de trabalho consistiu na identificação, levantamento e consolidação dos 
diversos Centros de Saber da NUT III – Alto Alentejo. A segunda fase consistiu na 
identificação de casos de sucesso de empreendedores na região, apresentados no 1º 
workshop de difusão junto da estrutura empresarial e dos Centros de Saber da região 
Alto Alentejo.   

   

   

 

 Oportunidades de financiamento  

- Candidaturas ao Programa COHITEC 
 

- Abertura de candidaturas_Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) 
 

- Concurso de projetos de investigação entre equipas portuguesas e francesas 
 

- FP7 – ENERGY- 2013-2 – Concurso para projetos de demonstração no tema energia 
 

- Convite à apresentação de candidaturas para projetos multilaterais, redes e medidas de 
acompanhamento 
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