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ENSINO SUPERIORA Funda-
ção para a Ciência e Tecnologia
(FCT) aprovou as candidaturas
apresentadas pelo Politécnico
de Leiria ao programa ‘Verão
com Ciência’, que resultou na
atribuição de 34 bolsas de ini-
ciação científica a quatro uni-
dades de investigação da insti-
tuição. O valor das 34 bolsas
ascende os 16 mil euros.

Das 34 bolsas, 23 foram atri-
buídas 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 Investi-
gação em Design e Artes.

O presidente do Politécnico
de Leiria, Rui Pedrosa, citado
em comunicado de imprensa,
considera que “a aprovação das
candidaturas e a atribuição des-
tas 34 bolsas é muito impor-
tante por distintas razões. Pri-

meiramente, por se tratar de
um número muito significativo
de bolsas, sendo o maior nú-
mero de bolsas atribuídas à ins-
tituição desde o início do pro-
grama. E este resultado apenas
é possível graças ao profissio-
nalismo dos investigadores e à
qualidade da investigação de-
senvolvida no Politécnico de
Leiria”.

“Em segundo lugar, porque
estas bolsas representam um
importante apoio na iniciação
à atividade científica, permi-
tindo-nos desenvolver mais

projetos inovadores com real
impacto na sociedade. As uni-
dades de investigação são os
elementos-chave para a I&D+i
[Investigação & Desenvolvi-
mento e Inovação] de elevada
qualidade e valor acrescentado
que se produz no Politécnico
de Leiria”, acrescentou Rui Pe-
drosa.

Estas bolsas, atribuídas pela
FCT, têm como objetivo valori-
zar a capacidade científica e tec-
nológica e a sua relação com o
ensino superior e a sociedade,
além de ajudar a estimular a ini-

ciação à atividade científica,
“contribuindo assim para a pro-
moção da cultura científica e
tecnológica e para a difusão e
divulgação do conhecimento
científico e técnico junto dos es-
tudantes de ensino superior”;
adiciona o comunicado.

Os beneficiários das bolsas
são unidades de I&D classifica-
das com Bom, Muito Bom ou
Excelente, “atribuídas pela FCT
no processo de avaliação de
Unidades de I&D 2017-2018”,
pode-se ler no mesmo comu-
nicado.

Os projetos do programa ‘Ve-
rão com Ciência’ devem incluir
atividades de iniciação à I&D
desenvolvidas presencialmente
com os estudantes, enquadra-
das por docentes e investiga-
dores. “Os planos de trabalho
que recebam apoio financeiro
para o pagamento de bolsas de
iniciação científica decorrem
até ao dia 30 de setembro de
2022”.�
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