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 IPP participou na 2ª Conferência da UASnet 

O Instituto Politécnico de Portalegre participou na 2.ª Conferência da UASnet - 
Universities of Applied Sciences Network/Rede de Universidades de Ciências Aplicadas, 
que decorreu de 29 de setembro a 2 de outubro no Instituto Politécnico de Bragança. 
 

Foi um momento de partilha de experiências e de divulgação do trabalho desenvolvido 
ao nível das relações externas e ao nível dos projetos em curso no C3i, que contou com 
a exposição de vários posters. 

   

   

 

 Investigadores do C3i-IPP participam no Matchmaking Research 

Decorreu no Instituto Politécnico da Guarda, no dia 10 de outubro o Matchmaking 
Research, evento organizado pela POLITÉCNICA – Associação dos Institutos Politécnicos 
do Centro. 
 

Esta iniciativa teve como objetivo central promover o estabelecimento de parcerias 
entre os seus associados na área da investigação científica.  
 

Neste encontro, foram apresentados 18 projetos de investigação que estão em curso 
no IPP – C3i, nas diferentes áreas.  

   

   

 

 IPP recebe 2ª Menção Honrosa da 3ª edição do Nutrition Awards 

O projeto “Alimentação Saudável nas Escolas do Concelho de Portalegre” (Sub-projeto 
do RITECA II) recebeu, no passado dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, a 2ª 
Menção Honrosa da categoria Iniciativa de Mobilização do Nutrition Awards 2012.  
 

Na cerimónia que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian estiveram presentes o 
Presidente do IPP, Joaquim Mourato, a Coordenadora do sub-projeto, Margarida 
Malcata, e os investigadores do projeto Fernando Rebola e Hermelinda Carlos. 
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 Bioenergia Portugal – conferência de imprensa 

Realizou-se na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 
Portalegre, no dia 15 de outubro, a conferência de imprensa da Bioenergia Portugal – a 
primeira mostra tecnológica de bioenergia em Portugal que decorrerá de 23 a 25 de Maio 
de 2013 nas instalações do NERPOR. 
 

Bioenergia Portugal ambiciona constituir-se como um local de negócios, um espaço de 
discussão e de debate, de consolidação de ideias, de criação de parcerias, de agregação 
de competências científicas e de investigação, de dinamização de inovações tecnológicas, 
de promoção de sinergias, de estabelecimento de contactos. 
 

 
 

 

  

   

 

 Colóquio Educação & Sociedade: Aprender e Investigar  

Integrado na Semana da ESEP 2012, realizou-se no dia 17 de outubro o Colóquio 
“Educação & Sociedade: Aprender e Investigar”. 
 

A iniciativa contou com o apoio do C3i-IPP e do GRUPOEDE – Grupo de Políticas e 
Organizações Educativas e Dinâmicas Organizacionais do CEIS20 – Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. 

 

 

  

   

 

 III Seminário I&DT – Valorizar o Saber, Criar Oportunidades 

A Comissão Organizadora do III Seminário de I&DT convida toda a comunidade académica 
a assistir à apresentação de comunicações que versam sobre várias temáticas, expostas 
pelos investigadores, docentes e alunos de mestrado do IPP. 
 

No dia 7 de dezembro, pelas 10h00, será proferida uma Conferência com o título 
“Investigação & Desenvolvimento em tempos de crise: constrangimentos e 
oportunidades", pelo Professor Doutor Wilson Abreu, Professor Coordenador Principal na 
Escola Superior de Enfermagem do Porto, Coordenador da Unidade de Investigação da 
Escola Superior de Enfermagem do Porto (UNIESEP) e Presidente do Conselho Geral do 
Instituto Politécnico de Portalegre. 
 

Mais informações, programa e inscrições em www.c3i.ipportalegre.pt 
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http://www.bioenergiaportugal.com/lista_noticias.php?id=65&lg=pt
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=76
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