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 IV Seminário de I&DT associado à “Semana C&T 2014” da Ciência 
Viva 
 

Nos dias 24 e 25 de novembro serão apresentadas cerca de 60 comunicações de 
diversas áreas, previamente aceites pelos revisores que integram a Comissão Científica. 
 

O IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar consta na lista de eventos associados à 
“Semana C&T 2014” da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e 
Tecnológica -, e pode ser consultado no sítio da internet desta Agência. 

   

   

 

 Política de Investigação e constituição de Núcleos de Investigação  
 

Na sequência do concurso para apresentação de propostas de núcleos de investigação, 
foi divulgado junto da comunidade académica o Despacho PRES n.º 27/2014 que dá 
conta da existência de quatro novos núcleos de investigação: 

- Bioenergia e Materiais Sustentáveis (BEMS); 
- Computação, Design e Marketing (NCDM); 
- Ciências Sociais, Humanas e Saúde (N-CSHS); 
- Investigação em Agricultura Sustentável (NIAS). 

 

Para além da referência à criação dos núcleos de investigação, o mesmo documento 
estabelece as linhas gerais relativas à política de I&DT do IPP, as quais serão 
operacionalizadas pela C3i e pelos núcleos de investigação constituídos. 
 

   

 

 Investigadoras do projeto PRODER 18660 dinamizaram workshop 
sobre propagação de plantas aromáticas e medicinais 
 

As investigadoras Noémia Farinha e Orlanda Póvoa e a bolseira Elsa Lopes, com a 
colaboração do Núcleo de Formação Contínua do IPP, dinamizaram, na tarde do dia 23 
de outubro, um workshop sobre propagação de plantas aromáticas e medicinais, 
destinado preferencialmente a produtores de PAM, que decorreu na Escola Superior 
Agrária de Elvas.  
 

Esta iniciativa, promovido pela ADCMoura, no âmbito do projeto EPAM, foi 
complementar ao encontro local de produtores de plantas aromáticas e medicinais que 
decorreu na manhã desse dia. O evento conjunto, contou com a presença de 
produtores, investigadores e técnicos de plantas aromáticas e medicinais, tendo 
integrado a equipa de consultores/especialistas do projeto EPAM. 
 

 

 

  

II Jornadas de divulgação do projeto PRODER 18660 

A segunda edição das Jornadas de divulgação do projeto “Colheita, conservação e 
valorização de germoplasma de poejos e coentros no Alentejo”, financiado pelo 
PRODER, teve lugar na Escola Superior Agrária de Elvas, no dia 24 de outubro. 
 

Esta iniciativa visou a apresentação dos trabalhos realizados pela equipa de 
investigação no âmbito do projeto e contou com a participação dos especialistas Ana 
Barata (BPGV/INIAV), Ana Figueiredo (FF-FCUL), Nuno Brissos (VITACRESS/Iberian 
Salads) e Maria do Socorro (GPP), no domínio das PAM - Plantas Aromáticas Medicinais. 
 

No período da tarde realizou-se uma visita técnica ao CETAEX – Centro Tecnológico 
Agroalimentario Extremadura, com a apresentação das áreas de trabalho no sector 
agroalimentar e respetivas instalações. 
 

 

 

  

Cristina Pereira vence "Prémio Científico Casa da América 
Latina/Banco Santander Totta 2014" 

Cristina Pereira, colaboradora da C3i-IPP, foi a única portuguesa distinguida, na edição 
de 2014, com o Prémio Científico Casa da América Latina/Santander Totta, no valor de 
5.000 euros. 
 

A tese “Estudos sobre a solidez do sistema bancário da OCDE: Crises bancárias, 
endividamento e incumprimento no período 1991 a 2009”, apresentada em fevereiro 
na Universidade de Évora, foi agora distinguida na categoria de Ciências Económicas e 
Empresariais, por se tratar de um trabalho científico de interesse mútuo para Portugal e 
para a América Latina. 
 

A cerimónia de entrega do prémio será realizada no final do ano, em Lisboa. 

 
 

 

 
 

Investigadores do projeto MITTIC participam no 2º Congresso 
Mundial de Investigação em Saúde 

Miguel Arriaga, em representação da equipa de investigadores do projeto MITTIC: 
subprojecto Aprendizagem baseada nas TIC para a especialização da equipa cirúrgica 
em Cirurgia Minimamente Invasiva, apresentou duas comunicações no 2.º Congresso 
Mundial de Investigação em Saúde que decorreu em Viseu, nos dias 7 e 8 de outubro. 

 

   

 

 Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 

- Candidaturas: Rede ARIMNET - investigação em agricultura mediterrânica 

[termina a 30 de novembro] 
 

- Fundo de Apoio à Comunidade Científica [aberto em permanência] 
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