
 
 

Investigadores visitam MARE-IPLeiria e CDRsp na Semana da Ciência Portugal-Nigéria 

Politécnico de Leiria recebe Ministro da Ciência e Tecnologia 
da Nigéria 
 
O Politécnico de Leiria recebe uma comitiva de investigadores nigerianos entre os dias 2 e 4 dezembro, no 
âmbito da Semana da Ciência Portugal-Nigéria. O programa inclui uma visita ao centro de investigação 
MARE-IPLeiria, no edifício CETEMARES, em Peniche, bem como ao Centro para o Desenvolvimento 
Rápido e Sustentável do Produto (CDRsp), na Marinha Grande, no dia 3 de dezembro. 
 
A delegação da Nigéria que visita Portugal, liderada pelo Ministro da Ciência e Tecnologia Ogbonnaya Onu, 
integra investigadores de áreas como Agricultura, Mar, Veterinária, Energia, Espaço, Indústria, Engenharia, 
Biotecnologia, Ambiente e Tecnologia, que vão ter a oportunidade de visitar outras instituições científicas 
nacionais, em Lisboa e no Porto, de forma a promover a interação e networking entre os dois países. 
 
Esta é segunda edição deste encontro anual de investigadores, em resultado do protocolo de cooperação 
assinado em Abuja, na Nigéria, a 22 de novembro de 2017, entre o Ministério da Ciência e Tecnologia do 
Ensino Superior de Portugal e o Ministério da Ciência e Tecnologia da Nigéria. A realização dos encontros 
decorre alternadamente num país e no outro. Na primeira iniciativa, em dezembro de 2017, a Nigéria 
acolheu em Abuja uma delegação nacional de investigadores, liderada pelo ministro Manuel Heitor, e que 
contou com a participação da professora Maria Manuel Gil, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria. 
 
Anexo: 
Programa da visita da comitiva nigeriana a Portugal. 
 
Leiria, 29 de novembro de 2018 

Para mais informações contactar: 
Midlandcom – Consultores em Comunicação 
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 
Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 
Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 
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