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 Subprojeto Alimentação Saudável é um dos finalistas dos 

“Prémios SPESE” 

O trabalho apresentado pela equipa de investigadores do Subprojeto Alimentação 

Saudável (RITECA II) ao II Concurso Nacional de Boas Práticas em Saúde Escolar, 

promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Escolar, é um dos 

finalistas. 
 

A apresentação pública vai decorrer na Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica do Porto, no dia 11 de novembro, data em que serão conhecidos 

os vencedores.  
   

   

 

 Investigadoras do Projeto PRODER 18660 organizaram jornada de 

divulgação 

Decorreu na Escola Superior Agrária de Elvas, no dia 18 de outubro, a Jornada de 

divulgação do projeto PRODER 18660 “Colheita, conservação e valorização de 

germoplasma de poejos e coentros no Alentejo”. 
 

O evento visou a apresentação dos trabalhos realizados no âmbito do projeto e contou 

com a participação de técnicos da Associação para o Desenvolvimento do Concelho de 

Moura. 
 

No final realizou-se um workshop sobre “Recolha e Conservação de Sementes pelos 

agricultores” que foi dinamizado pelo hortelão José Mariano Fonseca. 

 

 
   

 

 Produção científica: sugestão de revistas onde publicar 

(indexadas na WoS e/ou Scopus)  

Chemical and Biological Technologies in Agriculture – (como publicar) 

Child Abuse & Neglect – (como publicar) 

Energy, Sustainability and Society – (como publicar) 

Enfermería Clínica – (como publicar) 

Evaluation and Program Planning – (como publicar) 

Journal of Interactive Marketing – (como publicar) 

Journal of Literacy Research – (como publicar) 

Journal of Social work education – (como publicar) 

New Review of Information Networking – (como publicar) 

Studies in Science Education – (como publicar) 

 
   

 

 Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 

- Apresentação de candidaturas: VALE - Projeto Simplificado [termina a 13 de 

novembro] 
 

- Horizonte 2020: primeiros concursos do Desafio Societal “Saúde, Alterações 

Demográficas e Bem-Estar” [abertura a 11 de dezembro de 2013] 
 

- Candidaturas ao Programa PROGRESS [termina a 16 de dezembro] 
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