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 Propostas da C3i-IPP com parecer favorável do Conselho Académico 
 
As propostas apresentadas pela C3i-IPP mereceram, recentemente, parecer favorável 
por parte do Conselho Académico do IPP, relativamente aos seguintes assuntos: 
» Política de Investigação do IPP: Linhas Programáticas; 
» Regras de Afiliação no IPP (alteração); 
» Regulamento do Prémio de I&D do IPP. 
 

[Disponíveis em www.c3i.ipportalegre.pt] 
   

 

 

  

Programa Operacional Regional Alentejo 2014-2020 

Decorreu no dia 5 de março uma sessão de esclarecimento sobre o Programa 
Operacional Regional Alentejo 2014-2020. A iniciativa contou com a presença do            
Dr. Costa da Silva e do Dr. Luís Castilho (CCDRA) que apresentaram, de forma sumária, os 
eixos temáticos e as áreas de intervenção/exemplos de ações a apoiar para o próximo 
período de financiamentos 2014-2020. 

 

 

 

 
 

Seminário sobre Empreendedorismo e Crowdfunding 

A equipa responsável pela prestação de serviços solicitada pelo IPDJ (Instituto Português 
do Desporto e Juventude IP) organizou no dia 19 de março, em Évora, um seminário 
sobre Empreendedorismo e Crowdfunding, que contou com a presença do Secretário de 
Estado do Desporto e da Juventude e com a participação de cerca de 240 pessoas. 
 

Este seminário foi o culminar de várias ações de divulgação junto de Instituições de 
Ensino Superior e Associações Empresariais, com o objetivo de envolver jovens no 
desenvolvimento das ideias apresentadas por essas entidades. 
 
 

 

 

 
 

III Jornadas de divulgação do projeto PRODER 18660 

As investigadoras do projeto Colheita, Conservação e Valorização de Germoplasma de 
Poejos e Coentros no Alentejo, cofinanciado pelo FEADER, organizaram, no dia 24 de 
março, na ESAE, as III Jornadas com o objetivo de dar a conhecer os resultados do 
projeto e apresentar o livro Coentros do Alentejo – Conservação do Conhecimento 
Tradicional e dos Recursos Genéticos. 
 

O evento, que contou com a presença de 54 participantes, terminou com a degustação 
de sabores tradicionais à base de coentros e poejos. 
 

 

 

 
 

Formação na base de dados SCOPUS com o apoio da C3i-IPP 

Dinamizada pela Dr.ª Amélia Canhoto, responsável pela biblioteca da ESAE, a Formação 
na base de dados SCOPUS decorreu nos dias 18, 19 e 26 de março em todas as unidades 
orgânicas do IPP e permitiu a participação de vários investigadores da C3i-IPP. 
 

 

 

 
 

C3i-IPP organiza Formação PORDATA 

Com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a C3i-IPP está a organizar uma 
formação sobre a PORDATA, para investigadores, docentes e mestrandos do IPP, que vai 
decorrer no dia 8 de maio, nos Serviços Centrais do IPP. [Mais informações brevemente] 
 

 

 

 
 

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 
 
- Horizonte 2020: Envelhecimento ativo e saudável com as TIC [termina a 21 de abril] 
 

- Convocatória a projetos Twinning do Horizonte 2020 [termina a 7 de maio] 
 

- Prémio CES: Ciências Sociais e Humanas [termina a 15 de maio] 
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