
Politécnico de Leiria: atribuídas 34 bolsas de iniciação cientí�ca no
âmbito do programa ‘Verão com Ciência’
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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. 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. O valor total das
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34 bolsas ascende a 16.528,08 euros. Recorde-se que o Politécnico de Leiria tem três escolas no

Oeste: Peniche, Caldas da Rainha e Torres Vedras.

Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria a�rma que 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”, disse. Em

segundo lugar, “porque estas bolsas representam um importante apoio na iniciação à actividade

cientí�ca, permitindo-nos desenvolver mais projectos 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”, salientou Rui Pedrosa.

No âmbito do programa ‘Verão com Ciência’, a FCT atribui um apoio especial para actividades 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. Este apoio tem o

objectivo de estimular a iniciação à actividade cientí�ca, contribuindo assim para a promoção da

cultura cientí�ca e tecnológica e para a difusão e divulgação do conhecimento cientí�co e técnico

junto dos estudantes de ensino superior.

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 projectos de ‘Verão com Ciência’ devem incluir actividades de iniciação à I&D a desenvolver

presencialmente com estudantes, no âmbito das actividades cientí�cas das Unidades de I&D e

enquadradas por docentes e investigadores. Os planos de trabalho que recebam apoio �nanceiro

para o pagamento de bolsas de iniciação cientí�ca decorrem até ao dia 30 de Setembro.
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Últimas Notícias

13/07/2022 - Calor: IPMA baixa aviso vermelho para laranja na região Oeste

13/07/2022 - Covid-19: Média de infecções baixa para os 7.690 casos diários revela INSA

13/07/2022 - Lousã foi hoje o local de Portugal mais quente, com 46,3º C de temperatura

13/07/2022 - Temperatura do ar mais elevada registada pelo IPMA na terça-feira foi de 44,6 graus em Alvega

13/07/2022 - Governo aponta "�nal do Verão" para acordo de descentralização com ANMP

13/07/2022 - Taxas Euribor sobem de novo a três meses para novo máximo
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Notícias mais lidas

Necrologia

Missas e Intenções

Aniversários

Recolha de resíduos sólidos urbanos interrompida dias 1 e 8 de Dezembro no concelho da Lourinhã

Situação de Alerta em todo o território do Continente devido ao risco de incêndio rural

Oeste tem dois polos na nova Rede Nacional de Inovação para a Agricultura 20|30
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