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Está a decorrer até 29 de junho a chamada de trabalhos no âmbito
do III Seminário de I&DT – Valorizar o saber, criar oportunidades
O C3i convida todos os investigadores a enviar propostas de comunicações até ao dia 29
de junho.
As propostas devem contemplar um título e um resumo (até 15 linhas) e devem
enquadrar-se num dos temas definidos.
Mais informações em www.c3i.ipportalegre.pt

Workshop “Consolidação do Estado da Arte da Oferta dos Centros
de Saber”
Decorreu no dia 6 de Junho, no Auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de
Portalegre, uma sessão de apresentação do trabalho de consultoria especializada,
designada “Consolidação do Estado da Arte da Oferta dos Centros de Saber”, enquadrada
no projeto ”Alentejo Invest” (apoiado pelo Programa INALENTEJO, eixo da Capacitação
Institucional), no âmbito de uma prestação de serviços do Centro Interdisciplinar de
Investigação e Inovação (C3i) à ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo.

I Congresso Internacional de Cultura Lusófona Contemporânea
Subordinado ao tema A Mulher na Literatura e Outras Artes, o I Congresso Internacional
de Cultura Lusófona Contemporânea, promovido pela Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Portalegre, decorreu nos dias 11 e 12 de junho.
Convocando diferentes olhares e diferentes perspetivas teóricas, metodológicas e
culturais, o Congresso permitiu partilhar experiências de leitura e resultados de
investigação nas áreas que lhe estão correlacionadas, dando a conhecer textos e autores
contemporâneos de língua oficial portuguesa que concedem o protagonismo e dão voz a
diversas figurações do feminino.
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I Congresso Internacional de Estudos Rurais
Decorreu nos dias 31 de Maio e 1 de Junho o I Congresso Internacional de Estudos Rurais,
iniciativa organizada conjuntamente entre a ESEP, a ESAE e o CESNOVA, com o
envolvimento direto do C3i, na qual se discutiram diferentes perspetivas e ângulos de
análise sobre a ruralidade e as suas atuais reconfigurações.
O objetivo principal foi o de congregar contributos, que se esperam decisivos, para uma
reflexão e uma intervenção estratégica sobre as condições, as possibilidades e as
oportunidades de desenvolvimento dos territórios rurais nos próximos anos.

Matchmaking Research
“Investigação no Centro” é o nome do projeto do grupo de trabalho na área de
investigação científica da Associação dos Institutos Politécnicos do Centro – Politécnica
que tem como objetivo estabelecer parcerias na área da investigação científica produzida
nos politécnicos. Nesse sentido, vai decorrer no dia 10 de Outubro do corrente ano civil,
no Instituto Politécnico da Guarda, o evento “Matchmaking Research” com o objetivo de
promoção de parcerias em projetos de investigação científica entre os diferentes
investigadores pertencentes às instituições que compõem a Politécnica.
Os resumos provenientes do Instituto Politécnico de Portalegre deverão ser enviados
para o C3i (c3i@ipportalegre.pt) até 31 de Agosto para avaliação.

Oportunidades de financiamento cujo prazo de candidatura
termina brevemente…
- 8ª Edição do concurso nacional de inovação BES
- Abertura de concurso para projetos conjuntos ao abrigo do acordo de
cooperação científica e tecnológica entre Portugal e a Índia
- Intercâmbio de Investigadores no âmbito de projetos comuns de investigação
entre Portugal e a Sérvia
- Prémio de Inovação Tecnológica Engenheiro Jaime Filipe
- Prémio Manuel Lopes
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