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Investigadores da C3i-IPP ganham bolsas financiadas pela FCT 
 
No âmbito do Concurso para atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento, 
Doutoramento em Empresas e Pós-Doutoramento – 2015, três investigadores da C3i-IPP: 
Cristina Pereira (Bolsa de Pós-Doutoramento), Octávio Alves (Bolsa de Doutoramento) e 
Gonçalo Lourinho (Bolsa de Doutoramento em Empresas) serão apoiados pela FCT 
(Fundação para a Ciência e a Tecnologia) para desenvolverem os seus trabalhos 
individuais de investigação. 

 
 

 

  

VII Encontros de Portalegre 
 
Os VII Encontros de Portalegre, que decorreram de 9 a 11 de setembro na Escola 
Superior de Educação, foram dedicados à discussão de temas e problemas atuais na área 
das ciências sociais, designadamente da sociologia e antropologia, mas também do 
trabalho social e da economia social e contaram com a presença de investigadores 
oriundos de diferentes países: além de Portugal, também de França, Brasil, Suíça e 
Venezuela.  

 

 

 

 
 

Seminário de apresentação do POCTEP 2014–2020 
 
A equipa técnica da C3i-IPP participou no Seminário de lançamento e apresentação da 
primeira convocatória do Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–
2020, que decorreu no dia 23 de setembro, no Centro de artes do Espetáculo, em 
Portalegre. 
 

O período de candidatura decorre de 30 de outubro a 17 de dezembro de 2015, estando 
disponível uma bolsa de projetos na página do POCTEP.  
 
 

 

 

 
 

Semana Internacional de Acesso Aberto  
 
Pela primeira vez o Instituto Politécnico de Portalegre vai associar-se às comemorações 
da Semana Internacional do Acesso Aberto (OAW), que decorre de 19 a 25 de outubro 
2015, levando a cabo diversas iniciativas, que serão divulgadas brevemente, entre as 
quais um workshop a realizar no dia 21 de outubro nos Serviços Centrais do IPP. 

 

 

 
 

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 
 

- Candidaturas abertas à 12.ª edição dos Prémios Excelência e Inovação no Turismo 
[termina a 30 de outubro] 
 

- Primeira Convocatória do Programa MED [termina a 1 de novembro] 
 

- Primeira Convocatória de Projetos do Programa Interreg Sudoe [termina a 6 de 

novembro] 
 

- Primeira convocatória do Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–
2020 [abre a 30 de outubro e termina a 17 de dezembro] 
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