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IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar
O IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar, que decorreu na ESTG-IPP, nos dias 24 e
25 de novembro, foi uma oportunidade para os investigadores, docentes e mestrandos
do IPP darem a conhecer os trabalhos de investigação em curso que foi valorizada pelo
Coordenador Institucional da C3i-IPP e pelo Presidente do Instituto Politécnico de
Portalegre na sessão de abertura.
A convite da Comissão Organizadora, a Professora Maria Teresa Patrício da Escola de
Sociologia e Políticas Públicas, ISCTE-IUL e Investigadora do CIES-IUL proferiu uma
conferência com o título O Futuro da Ciência: redes, colaborações e internacionalização.

Projeto PRODER 18660 dá a conhecer o livro Coentros do Alentejo
– Conservação do Conhecimento Tradicional e dos Recursos
Genéticos
Na sequência dos trabalhos de recolha e caracterização de germoplasma autóctone de
poejos e coentros, efetuados no âmbito do projeto “Colheita, conservação e valorização
de germoplasma de poejos e coentros no Alentejo”, cofinanciado pelo FEADER, as
investigadoras Noémia Farinha, Orlanda Póvoa, Luísa Silva Pereira e Elsa Lopes
apresentaram o livro Coentros do Alentejo – Conservação do Conhecimento Tradicional
e dos Recursos Genéticos, no dia 24 de novembro, no IV Seminário de I&DT: cooperar
para inovar, que deixou todos os presentes com “água na boca”.
No final da apresentação, as investigadoras proporcionaram um coffee break de
sabores tradicionais à base de coentros e poejos, entre outras Plantas Aromáticas e
Medicinais.

Alter do Chão acolheu a VII edição da ENOVE +
No âmbito do projeto MITTIC, subprojecto Promover o desenvolvimento do
empreendedorismo e das TIC na região do Alto Alentejo e Extremadura, decorreu no
mercado municipal de Alter do Chão, nos dias 12 e 13 de novembro, a VII edição da
ENOVE + Feira de Emprego e Empreendedorismo que contou com a presença do
Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade na sessão de
abertura.
Na ENOVE + participaram 40 expositores, entre os quais a C3i-IPP, e foi visitada por
cerca de 2.000 pessoas.

Projeto IDI&DNP na ENOVE +
Miguel Serafim, investigador responsável (IPP) do projeto IDI&DNP - Disseminação e
Sensibilização para a Adoção de Metodologias de Gestão de IDI e de Desenvolvimento
de Novos Produtos foi o moderador do workshop Empreendedorismo, Inovação e
Desenvolvimento de Novos Produtos que teve lugar no dia 12 de novembro na ENOVE +.
O workshop promoveu a apresentação de casos de sucesso de certificação de IDI e
também de desenvolvimento de novos produtos.

Equipa do projeto PRODER 18660 participa no VI Congresso
Internacional de Etnobotânica em Córdoba
As investigadoras do projeto PRODER 18660 – “Colheita, conservação e valorização de
germoplasma de poejos e coentros no Alentejo”, cofinanciado pelo FEADER,
participaram no VI Congresso Internacional de Etnobotânica, que decorreu em Córdoba,
de 17 a 21 de novembro. Este encontro científico visou a divulgação dos resultados
obtidos no decurso dos trabalhos desenvolvidos, bem como o estabelecimento de
contactos com outras equipas de investigação para trabalhos futuros.

Investigadores
do
Projeto
PTDC/SEM-ENR/121265/2010
th
participaram no 4 International Conference on Power and
Energy Systems, em Singapura
Paulo Brito e Luiz Rodrigues, investigadores do projeto PTDC/SEM-ENR/121265/2010:
Materiais funcionais para a produção eletrolítica de hidrogénio, financiado pela FCT,
th
participaram na 4 International Conference on Power and Energy Systems, organizada
pela IACSIT (International Association of Computer Science and Information
Technology), que teve lugar em Singapura, nos dias 21 a 23 de novembro.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Candidaturas: projetos de IC&DT em todos os domínios científicos 2014
[termina a 29 de janeiro]

Candidaturas: Cooperação transnacional ERANETMED - Concurso conjunto
sobre energias renováveis, recursos hidrícos e suas relações com a região do
mediterrâneo [termina a 31 de janeiro]
-

- Fundo para a investigação em saúde [disponível em janeiro]
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