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SOCIEDADE

Fundação para a Ciência e a Tecnologia aprova 34 bolsas ao
Politécnico de Leiria

Quatro unidades de investigação do Politécnico de Leiria viram apoios no valor de 16 mil euros para investigação atribuídos.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) aprovou as candidaturas apresentadas pelo Politécnico de
Leiria no âmbito do programa Verão com Ciência, tendo sido concedidas 34 bolsas de iniciação cientí�ca a
quatro unidades de investigação da instituição, num valor superior a 16 mil euros.

Em comunicado, o Politécnico de Leiria refere que das 34 bolsas, 23 foram atribuídas ao MARE – Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente, quatro ao ciTechCare – Centro de Inovação em Tecnologias e Cuidados de
Saúde, quatro ao CIEQV – Centro de Investigação Em Qualidade de Vida, e três ao LIDA – Laboratório de
Investigação em Design e Artes.

“A aprovação das candidaturas e a atribuição destas 34 bolsas é muito importante por distintas razões.
Primeiramente, por se tratar de um número muito signi�cativo de bolsas, sendo o maior número de bolsas
atribuídas à nossa instituição desde o início do programa. E este resultado apenas é possível graças ao
pro�ssionalismo dos nossos investigadores e à qualidade da investigação desenvolvida no Politécnico de
Leiria”, a�rma Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, em comunicado.

 
“Em segundo lugar, porque estas bolsas representam um importante apoio na iniciação à atividade cientí�ca,
permitindo-nos desenvolver mais projetos inovadores com real impacto na sociedade. As unidades de
investigação são os elementos-chave para a I&D+i de elevada qualidade e valor acrescentado que se produz no
Politécnico de Leiria”, acrescenta.

As 34 bolsas têm um valor de �nanciamento que ascende a 16.528,08 euros, e fazem parte do programa Verão
com Ciência, em que a FCT atribui um apoio “para atividades de investigação cientí�ca e tecnológica em
unidades de I&D com vista à valorização da capacidade cientí�ca e tecnológica e a sua relação com o ensino
superior e a sociedade”.

Os bene�ciários deste apoio são as unidades de I&D com classi�cação de Bom, Muito Bom ou Excelente,
atribuída pela FCT no processo de avaliação de Unidades de I&D 2017-2018.

Os planos de trabalho que recebem o apoio �nanceiro para o pagamento de bolsas de iniciação cientí�ca
decorrem até ao dia 30 de setembro, refere a mesma nota de imprensa.

PUB

https://www.regiaodeleiria.pt/contactos/
https://www.regiaodeleiria.pt/assinaturas/
https://www.regiaodeleiria.pt/loja/
https://www.facebook.com/regiaodeleiria/
https://twitter.com/regiaodeleiria
https://www.instagram.com/regiaodeleiria/
https://www.linkedin.com/company/regi%C3%A3o-de-leiria
https://www.youtube.com/user/regiaodeleiria
https://www.regiaodeleiria.pt/seccao/sociedade/
https://publicidade.regiaodeleiria.pt/www/delivery/cl.php?bannerid=569&zoneid=2&sig=69cb227d0829aa73d3a2d5f977c78b614c61552155f7a2f6afa00f2638d06dfc&oadest=https%3A%2F%2Fwww.cistermusica.com%2Fpt%3Futm_source%3DRegiaoLeiria%26utm_medium%3Dleaderboard%26utm_campaign%3Dcistermusica2022%26utm_id%3D2022-1


Redação
redacao@regiaodeleiria.pt
12 de julho de 2022 11:02

      

 

FCT , FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA , POLITÉCNICO DE LEIRIA

Apoie o REGIÃO DE LEIRIA
Se chegou até aqui é porque este é um texto que lhe interessa. Por detrás dele há uma equipa e um conjunto de

recursos que custam dinheiro e que, para continuarem a existir, precisam da sua ajuda. Gostávamos de lhe explicar
como.
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