
 

Newsletter 

 
 

c3i@ipportalegre.pt | www.c3i.ipportalegre.pt   
Lugar da Abadessa, Apartado 148  7301-901 Portalegre | T: 245 300 205 

 

  

   

 

 Já estão em vigor as novas Regras de Afiliação no IPP 
 
O Regulamento do Prémio de I&D do IPP e as novas Regras de Afiliação no IPP foram 
publicados em Diário da República no dia 21 de abril. Oportunamente será divulgado o 
formulário para submissão de candidatura ao Prémio de I&D, cujo prazo termina a 31 de 
julho de 2015. 
 

Os documentos podem ser consultados na página da C3i-IPP.  
   

 

 

  

Plataforma de Gestão de Recursos de Biomassa apresentada no II 
Congresso Ibérico de la Dehesa y del Montado 
 
No dia 24 de abril, o investigador Valentim Realinho e o bolseiro de investigação Miguel 
Belém participaram no II Congresso Ibérico de la Dehesa y del Montado, em Badajoz, 
onde apresentaram a Plataforma de Gestão de Recursos de Biomassa, desenvolvida no 
projeto MITTIC. 

 

 

  

Apresentação pública do livro Coentros do Alentejo. Conservação 
do conhecimento tradicional e dos recursos genéticos 

Para assinalar o encerramento do projeto PRODER 18660 foi apresentado publicamente, 
no dia 30 de abril, no restaurante Espaço Equestre, em Estremoz, o livro Coentros do 
Alentejo. Conservação do conhecimento tradicional e dos recursos genéticos. 

 

 

 
 

Portugal 2020 

No âmbito do Portugal 2020 e do Alentejo 2020 começam a surgir os primeiros avisos de 
abertura de concursos que serão divulgados pela C3i-IPP na sua página web.  
 

Os regulamentos e outras informações úteis, que poderão ajudar na elaboração de 
candidaturas, estão disponíveis em: 

- www.portugal2020.pt/Portal2020 
- www.alentejo.portugal2020.pt 
- www.portugal2020.pt/Balcao2020.idp  
 

 

 

 
 

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 
 
- Concurso para atribuição de bolsas individuais de doutoramento, doutoramento em 
empresas e pós-doutoramento [termina a 11 de maio] 
 

- 8.ª Edição do Prémio Ibero-Americano em Ciências Sociais [termina a 29 de maio] 
 

- Prémio Científico Mário Quartin Graça [termina a 31 de maio] 
 

- Candidaturas a projetos em co-promoção [termina a 2 de junho] 
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