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Prazo para submissão de comunicações prorrogado até 17 de
outubro
O prazo para submissão das comunicações, cujos resumos foram aceites, foi prorrogado
até ao dia 17 de outubro e, após a revisão efetuada pela Comissão Científica, os autores
serão notificados a partir do dia 17 de novembro.
Mais informações disponíveis em www.c3i.ipportalegre.pt

Centro de BioEnergia apresentado no Espaço Business Innovation
O investigador Paulo Brito apresentou o Centro de BioEnergia no Espaço Business
Innovation, promovido pela Associação Industrial Portuguesa (AIP), que decorreu na
Universidade de Évora no dia 30 de setembro.
A presença da C3i-IPP permitiu a divulgação do Centro de BioEnergia e de todos os
outros projetos em curso com financiamento, bem como estabelecer contactos com
outros investigadores e empresários da região.

Politécnico de Portalegre implementa projeto IDI&DNP na região
Alentejo
Os objetivos do projeto “Disseminação e sensibilização para a adoção de metodologias
de gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) e Desenvolvimento de
Novos Produtos (DNP)” foram apresentados em conferência de imprensa, que contou
com a presença de Miguel Serafim, investigador/coordenador do projeto no IPP, no dia
15 de setembro, na sede do Conselho Empresarial do Centro (CEC), em Coimbra.

Investigadores do projeto MITTIC participaram num Workshop
Europeu em Cáceres
Os investigadores do projeto MITTIC, subprojecto Aprendizagem baseada nas TIC para a
especialização da equipa cirúrgica em Cirurgia Minimamente Invasiva, participaram no
European Workshop on Advanced Technologies for Training in Minimally Invasive
Surgery, que teve lugar no Centro de Cirugia de Minima Invasión Jesús Usón (CCMIJU),
em Cáceres, no dia 12 de setembro.
No final, decorreu uma reunião de trabalho com as equipas do CCMIJU e da C3i-IPP.

VI Encontros de Portalegre
A 6.ª edição dos Encontros de Portalegre, organizados por investigadores do CESNOVA
e da C3i-IPP, permitiu que uma rede internacional de investigadores em ciências sociais,
de Portugal, Brasil, França, Bélgica e Suíça, apresentasse os resultados das suas
investigações, nos domínios da educação, da saúde, do território e ambiente, da
economia, do trabalho e do emprego, e da solidariedade.
O evento decorreu nos dias 8, 9 e 10 de setembro na Escola Superior de Educação.

Politécnico de Portalegre participa no projeto A "Cultura do
Desempenho": a produção, transferência, difusão e outros
impactos do conhecimento do Ensino Superior Politécnico
Os investigadores da C3i-IPP: Joaquim Mourato, João Emílio Alves e Rui Pulido Valente,
integram a equipa que vai desenvolver e validar uma proposta de indicadores que
melhor possam refletir a especificidade da missão das Instituições de Ensino Superior
Politécnico, em termos de contexto regional, perfis institucionais e áreas disciplinares.
O projeto, liderado pelo ISCTE-IUL/CIES-IUL, é financiado pela FTC, no âmbito da
primeira fase do Concurso para Projetos de Desenvolvimento e Validação de
Indicadores de Desempenho e terminará em junho de 2015.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Candidaturas: Projetos inovadores em saúde [termina a 31 de outubro]
- Convocatória a projetos Twinning do Horizonte 2020
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