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Mais dois investigadores com bolsas financiadas pela FCT
A FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) vai apoiar, através da atribuição de uma
Bolsa de Doutoramento, a investigadora Eva Milheiro, e o investigador Bruno Dionísio,
através de uma Bolsa de Pós-Doutoramento, para desenvolverem trabalhos individuais
de investigação.

Prestações de serviços à comunidade
Irene Melita integra, desde dia 1 de outubro, a equipa técnica da C3i-IPP, ficando
responsável, entre outras tarefas, pelo apoio às prestações de serviços à comunidade.
Com o objetivo de responder às necessidades das empresas e da comunidade
local/sociedade civil, foi publicado em Diário da República, no dia 16 de abril de 2013, o
Regulamento de Prestação de Serviços à Comunidade do IPP. Ao abrigo deste
regulamento, a C3i-IPP já acompanhou 13 prestações de serviços, nas seguintes áreas:
energias renováveis e ambiente, desenvolvimento de software, gestão e avaliação de
recursos naturais, suporte na implementação de ideias de negócio/empreendedorismo,
entre outras.

Semana Internacional de Acesso Aberto no IPP
O Instituto Politécnico de Portalegre, no âmbito das comemorações da Semana
Internacional do Acesso Aberto (OAW), organizou, para além de várias iniciativas em
todas as escolas do IPP, um workshop Open Access Week, que abordou a importância do
depósito em acesso aberto, as vantagens do auto arquivo e a obrigatoriedade de publicar
em acesso aberto os resultados de investigações financiadas. O workshop, que teve lugar
nos Serviços Centrais do IPP, no dia 21 de outubro, foi dinamizado por João Alves, Amélia
Canhoto e Catarina Dias, e contou com a participação de alunos, professores e
investigadores.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Primeira Convocatória de Projetos do Programa Interreg Sudoe [termina a 6 de
novembro]
- Primeira convocatória do Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–
2020 [termina a 17 de dezembro]

c3i@ipportalegre.pt | www.c3i.ipportalegre.pt
Lugar da Abadessa, Apartado 148 7301-901 Portalegre | T: 245 300 205

