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Regulamento da C3i-IPP aprovado
REGULAMENTO DA C3I-IPP

Após o parecer favorável do Conselho Académico e a anuência do Conselho Geral, foi
aprovado o novo Regulamento da C3i-IPP através do Despacho PRES n.º 28/2015, que
entrará em vigor depois de publicado em Diário da República.

Formações da C3i-IPP
A C3i-IPP, em parceria com a Fundação Francisco Manuel do Santos, organizou uma ação
de formação sobre a base de dados PORDATA que decorreu nos Serviços Centrais do IPP,
no dia 8 de maio.
Nos dias 3 e 5 de junho vai decorrer uma nova ação de formação, dinamizada pela Dr.ª
Amélia Canhoto, sobre Competências em Informação. Citar e Referenciar, destinada a
investigadores, docentes e mestrandos do IPP.

Jornadas sobre a Família
Decorreu no auditório da Escola Superior de Educação de Portalegre, no dia 19 de maio,
a terceira edição das Jornadas da Família, com o tema Vivências Familiares… Hoje, que
contou com o apoio da C3i-IPP e a participação do Coordenador Institucional na
Comissão Científica.

Apresentação das conclusões do projeto Jornalismo e jornalistas
das rádios locais portuguesas
No âmbito do projeto Jornalismo e jornalistas das rádios locais portuguesas, o
investigador Luís Bonixe apresentou, no dia 27 de maio, na Escola Superior de Educação,
as principais conclusões do estudo realizado entre 2012 e 2014 que consistiu na
aplicação de um inquérito a 50 jornalistas de 35 rádios locais portuguesas e entrevistas a
vários profissionais do meio. O estudo contou com a participação das turmas finalistas de
Jornalismo e Comunicação - perfil de Jornalismo, dos dois últimos anos letivos.

Mapa do Potencial Biomássico do Alto Alentejo e Extremadura
(Espanha) apresentado no Bioenergia Portugal
No dia 29 de maio, a equipa de investigadores do subprojecto MITTIC: Plataforma de
Gestão de Recursos de Biomassa apresentou o Mapa do Potencial Biomássico do Alto
Alentejo e Extremadura (Espanha) no evento Bioenergia Portugal que decorreu na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão.

II Congresso Internacional de Cultura Lusófona Contemporânea
A C3i-IPP apoia a organização do II Congresso Internacional de Cultura Lusófona
Contemporânea que vai ter lugar na Escola Superior de Educação, nos dias 10 e 11 de
novembro de 2015.
O prazo para envio de propostas termina a 15 de julho de 2015.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Projetos colaborativos Portugal - Eslováquia [termina a 8 de junho]
- Fundo para a investigação em saúde [termina a 30 de junho]
- Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Internacionalização de I&D: projetos individuais [aberto em contínuo]
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