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A C3i está na BioBIP 
 
A C3i  mudou de instalações e de contactos  telefónicos . Está  na  sa la  1.6 da  BioBIP – 
Bioenergy and Bus iness  Incubator of Porta legre, no Campus  Pol i técnico . 
 

Os novos  contactos  telefónicos  são os  seguintes :  
 

:: 245 301 592 | João Alves  | Catarina  Dias  
:: 245 301 593 | Irene Mel i ta  | Paula  Reis  
 

 

 

  

A BioBIP já é uma realidade 
 
A BioBIP - Bioenergy and Business Incubator of Portalegre  foi inaugurada no dia  25 de 
novembro e vem potenciar o espírito empreendedor, promovendo ideias e facilitando o 
seu crescimento, através de diferentes formas de incubação: pré-incubação, incuba ção 
fís ica , espaço em Cowork e incubação vi rtua l .  
 

Esta  nova infraestrutura do IPP nasceu de um projeto com um investimento superior a  
um mi lhão de euros , cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do INALENTEJO. 

 

 

 
 

Prémio de I&D do IPP 
 
O prémio de I&D do IPP foi atribuído, pela primeira vez em 2015, no dia 25 de novembro. 
 

O júri , após análise de um conjunto de cri térios de avaliação, decidiu atribuir o prémio à  
Professora  Anabela  Ol iveira , investigadora  do núcleo de Bioenergia  e Materia is  

Sustentáveis, e uma menção honrosa ao Professor António Ca lha, investigador do núcleo 
de Ciências  Socia is , Humanas  e Saúde . 
 

 

 

 
 

Encontro Nacional da Bioenergia e Dia Aberto ao Conhecimento - 

Bioenergia 
 
No dia  26 de novembro a Escola Superior de Tecnologia  e Gestão do IPP acolheu, na  
parte da manhã, o Encontro Nacional da Bioenergia e, na parte da tarde, o Dia Aberto ao 

Conhecimento – Bioenergia, evento organizado pelo Gabinete de Empreendedorismo e 
Emprego do IPP em parceria  com o IAPMEI , ao qual  a  C3i  se associou. Os  eventos  
integraram a  Semana da Ciência e da Tecnologia que decorreu de 23 a  27 de novembro. 
 

 

 

 
 

A C3i participou na ENOVE + 
 

A C3i  e o Laboratório de Química Agrícola da Escola Superior Agrária de Elvas, que integra 
o GMC-Investigação e Desenvolvimento, participaram na oitava edição da  ENOVE + que 
decorreu no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, nos dias  18 e 19 de novembro. 
 

Durante os dois dias foram mais de 3000 os  visitantes que passaram pela  ENOVE +, que 
contou com cerca de 40 expositores, entre empresas participantes e ofertas  formativas  
do IPP. 

 

 

 
 

II Congresso Internacional de Cultura Lusófona Contemporânea 
 
A C3i  apoiou a  organização do II  Congresso Internacional  de Cultura  Lusófona 
Contemporânea , que teve como tema principa l  as  Representações do Outro: olhares 
plurais. 
 

O evento, organizado pela Escola  Superior de Educação do Insti tuto Pol i técnico de 
Porta legre, realizou-se nos dias 10 e 11 de novembro, contou com a presença de Pilar del 
Río na  sessão e conferência  de abertura. 
 

 

 

 
 

Conceição Cordeiro inaugura REWIND 
 

Conceição Cordeiro, investigadora do Núcleo de Ciências Sociais, Saúde e Humanas  da  
C3i , inaugurou no dia 5 de novembro, no Museu Municipal de Porta legre , a  expos ição 
REWIND, composta por Pintura, Desenho e Cerâmica, que propõe uma revis i tação ao 

percurso da  sua obra  artís tica .   
 

Num segundo momento foi apresentada uma obra de investigação-ação, resultante da  
conjugação do estudo de peças de cerâmica hispano-árabe de reflexo metál ico com o 
imaginário da  cul tura  popular portuguesa.  
 

 

 

 
 

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 
 
- Primeira convocatória do Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–
2020 [termina a  17 de dezembro] 
 

- Bolsa de Iniciativas  da  Parceria  Europeia  de Inovação  [aberto em permanência ] 
 

- Projeto U-Bike Portugal  [termina a  31 de março de 2016]  
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