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III Seminário I&DT_6 e 7 de dezembro na ESTG-IPP
Estão a decorrer as inscrições para a terceira edição do Seminário de I&DT que vai
realizar-se a 6 e 7 de dezembro na ESTG-IPP e que conta com a participação de
investigadores, docentes e alunos dos mestrados do IPP.
Nesta edição, devido ao número de propostas aceites, irão decorrer sessões em
paralelo no Auditório Dr. Francisco Tomatas e no Anfiteatro E1.
Mais informações, programa e inscrições em www.c3i.ipportalegre.pt

IPP assina contratos de financiamento
No dia 12 de novembro, no âmbito do Programa Operacional do Alentejo (2007-2013),
o IPP e a Autoridade de Gestão do INALENTEJO assinaram contratos de financiamento
relacionados com os projetos “BioEnergia” e “Centro de Atendimento Veterinário
Escolar/Análises Clínicas Veterinárias”.
A criação destes projetos aconteceu no quadro do Sistema Regional de Transferência de
Tecnologia e do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo que, pela primeira vez,
juntou todas as instituições de ensino superior da região, bem como um conjunto
alargado de empresas e instituições de desenvolvimento regional, com projetos
complementares e articulados.

Realizou-se o segundo Workshop_Centros de Saber
Decorreu no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Portalegre, no
dia 27 de novembro, o workshop “Centros de Saber: Produção de Conhecimento e
Informação para o Setor Empresarial”
Este foi o segundo workshop realizado no âmbito da prestação de serviços de
consultoria especializada, designada “Consolidação do Estado da Arte da Oferta dos
Centros de Saber ” desenvolvida pelo C3i à ADRAL.
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PRODER: candidaturas a decorrer
1.1.1.Modernização e Capacitação as Empresas – dotação específica para o sector do
leite
4.1. Cooperação para a Inovação (Apoio à Inovação na Agricultura, Agroindústria e
Floresta)
Prazo para apresentação de candidaturas em diferentes fases

COMPETE: candidaturas a decorrer
Sistema de Incentivos às Ações Coletivas (QREN 2007-2013)
- Projetos de Ações Coletivas
Sistema de Incentivos às Empresas (QREN 2007-2013)
- Projeto de I&DT em co-promoção
- Projeto Conjunto
- Projeto Simplificado – VALE
- Projetos de Empreendedorismo Qualificado
Outras oportunidades de financiamento para as suas ideias de projeto em
www.c3i.ipportalegre.pt

IPP e ACP acordam prestações de serviços
Foram recentemente celebradas duas propostas de prestações de serviços com o
Automóvel Club de Portugal (ACP). A primeira visa a elaboração de um estudo de impacto
da Baja Portalegre 2012 e a segunda a elaboração de um estudo de impacto das 24 Horas
TT Vila de Fronteira 2012.
Os trabalhos, coordenados pela docente da ESTG-IPP, Ana José, contam com a
colaboração de alunos dos cursos de Administração de Publicidade e Marketing e
Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente.
Mais informações sobre
www.c3i.ipportalegre.pt
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