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IV Encontros de Portalegre
No âmbito de uma parceria entre o IPP e o CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia
da Universidade Nova de Lisboa, realizaram-se nos dias 17, 18 e 19 de setembro, no
Auditório da Escola Superior de Educação de Portalegre, os IV Encontros de Portalegre - A
Democracia, Promessas, Utopias e (Des) Ilusões: Dilemas e Disputas nas Arenas Públicas.
Os IV Encontros de Portalegre contaram com a participação de investigadores
portugueses e estrangeiros, cujos objetos de pesquisa cruzam diferentes problemáticas,
desde a saúde à educação, passando pela solidariedade social e o território.
A conferência de encerramento esteve a cargo do Dr. Mário Soares.

Projeto Internacional COST: 60 investigadores reuniram na ESTG
Nos dias 19 e 20 de setembro, o C3i e a ESTG-IPP apoiaram a realização de reuniões de
trabalho no âmbito da Forest Energy Action (COST ACTION FP0902), nas quais
participaram 60 investigadores de 25 países da União Europeia, do Canadá, Nova
Zelândia, Rússia, Austrália e África do Sul.
Este projeto é coordenado pela IrRADIARE Science for evolution®, Lda. e teve início em
outubro de 2009. Tem como principal objetivo explorar as potencialidades da biomassa
no contexto energético e homogeneizar práticas e terminologias ao nível europeu. Uma
ideia reforçada pelo Coordenador Institucional do C3i e investigador do projeto, Paulo
Brito, e pelo Diretor Técnico da AREANATejo, Tiago Gaio, que salientaram a importância
destas ações para a região e para o Instituto Politécnico de Portalegre.

IPP vai participar na 2ª Conferência da UASnet
A 2.ª Conferência da UASnet (Universities of Applied Science network) vai realizar-se no
Instituto Politécnico de Bragança entre os dias 29 de Setembro e 2 de Outubro.
O Instituto Politécnico de Portalegre estará representado pelo Presidente Prof. Joaquim
Mourato, pelo Coordenador Institucional do C3i Prof. Paulo Brito, e pelo Coordenador de
Relações Externas e Cooperação Prof. Carlos Afonso.
A participação do IPP irá centrar-se em particular no Meeting Point - Research Centers/
Priority Research Areas e no Poster display and meeting with the International Relations
Offices.
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Prazo para envio de poster e texto final termina a 12 de outubro
Até ao dia 12 de outubro os autores das propostas de comunicação aceites para
apresentação no III Seminário de I&DT deverão enviar o texto completo da comunicação
(entre 10 a 15 páginas) e um poster (tamanho A2) que será exposto numa sessão de
posters com o objetivo de fomentar a reflexão e a partilha de experiências e a criação de
pontes de contacto entre os investigadores.
Mais informações em www.c3i.ipportalegre.pt

Novo período de candidaturas PRODER
O Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) disponibilizou novo período de
candidaturas às Ações/Medidas:
- Apoio ao Investimento na Agricultura e na Agroindústria (Ação 1.1.1.): a partir de 15 de
Outubro
- Cooperação para a Inovação (4.1.): a partir de 30 de Outubro
Para visualizar as ofertas disponíveis, datas e regulamentos deve aceder-se a
www.proder.pt

Oportunidades de financiamento
- Programa Escolher Ciência
- Fundación MAPFRE - Apoios à Investigação 2012
- Abertura de concurso para projetos europeus: PPP "Internet do Futuro"
- Programa para a internacionalização das Ciências Sociais em Portugal
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