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Prémio de I&D do IPP
As candidaturas ao Prémio de I&D do IPP, destinado a investigadores inscritos nos
Núcleos da C3i-IPP, terminam a 31 de julho de 2015.
O regulamento, a grelha e o formulário de candidatura estão disponíveis na página da
C3i-IPP.

Formação Competências em Informação. Citar e referenciar
Com o objetivo de dinamizar ações de formação sobre temáticas que tenham interesse
para investigadores, docentes e mestrandos do IPP, a C3i-IPP organizou uma formação
sobre Competências em Informação. Citar e Referenciar, nos dias 3 e 5 de junho, nos
Serviços Centrais do IPP.
A ação, levada a cabo pela Dr.ª Amélia Canhoto, foi frequentada por 44 participantes.

Conferência O que os portugueses pensam sobre a economia do
futuro: convergências e divergências
No dia 11 de junho foi proferida, na Escola Superior de Educação, a conferência O que os
portugueses pensam sobre a economia do futuro: convergências e divergências, pelo
Professor Doutor João Ferrão, do ICS – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa. No final da sessão apresentou a obra do investigador João Emílio Alves, fruto da
sua tese de mestrado, intitulada Património Rural e Desenvolvimento no Alentejo. Do
discurso institucional às dinâmicas locais.

Congresso Internacional O Montado de sobro e o setor corticeiro:
uma perspetiva histórica e transdisciplinar
O Congresso Internacional O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva
histórica e transdisciplinar, que decorreu na Ponte de Sor nos dias 11, 12 e 13 de junho,
integrou na sua Comissão Científica os investigadores da C3i-IPP, Paulo Brito e Isabel
Machado. O primeiro painel, intitulado Sobreiro: Ameaças e soluções, foi moderado pelo
investigador Paulo Brito. A investigadora Orlanda Póvoa participou na Mesa Redonda
Entre Heranças e Oportunidades: Os Novos Desafios do Montado de Sobro.

Projeto IDI&DNP atinge objetivos e divulga resultados
O projeto IDI&DNP, coordenado na componente do IPP pelo investigador Miguel Serafim
e cofinanciado pelo Programa Operacional Fatores de Competitividade (COMPETEQREN)/Sistema de Apoio a Ações Coletivas, terminou em junho, com a disseminação dos
resultados obtidos.
Todos os documentos produzidos no âmbito do projeto IDI&DNP são de acesso livre e
encontram-se disponíveis na página da C3i-IPP.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Prémio: Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2015
[termina a 15 de setembro]
- Candidaturas a congressos: língua e cultura portuguesas [termina a 30 de setembro]
- Concurso: Bolsas de Licença Sabática [aberto em permanência]
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