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"Horizonte 2020": 80 mil milhões de euros
para investigação e inovação

A UNIÃO EUROPEIA disponibiliza, para
os próximos sete anos, oitenta mil milhões de euros, para investigação e inovação. O valor, idêntico ao que Portugal
recebe de ajuda da Troika, vai ser utilizado no âmbito do programa europeu
"Horizonte 2020".
Simplificação de burocracias e procedimentos, respostas aos novos desafios societais, e aposta no emprego
jovem, são alguns dos pontos fortes
do programa.
Fomentar a excelência, é o apelo que
o ministro da Educação e Ciência, Nuno
Crato, faz "porque a Europa só vai financiar projetos decisivos para o avanço da ciência", referiu na sessão oficial
de apresentação do programa, que
decorreu no passado dia 13, no Centro
Cultural de Belém.
O ministro sublinha ainda a importância de envolvimento das empresas neste
processo. Ideia também defendida pelo
presidente da Fundação de Ciência e
Tecnologia, Miguel Seabra, que realçou a
importância de fomentar os programas de
doutoramento que aproximem as instituições de ensino superior às empresas.

Para Robert-Jan Smits, da Comissão Europeia, o futuro da Europa, detentora de um terço do conhecimento
mundial, assenta nos pilares ciência e
inovação. O diretor geral europeu frisou, ainda, que o maior desafio para
Portugal é assegurar que o financiamento aplicado na ciência seja aplicado na inovação.
"Horizonte 2020" é o maior programa de investigação e inovação a nível
mundial, disse a eurodeputada Maria
da Graça Carvalho quando referiu que
a dotação do Programa é de 79,4 mil
milhões de euros, valor idêntico ao empréstimo da Troika a Portugal.
Apesar de considerar o programa ambicioso, Maria da Graça Carvalho acredita que a participação portuguesa no
"Horizonte 2020" seja eficaz.
Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Economia, Leonardo Matias, Portugal está preparado para os
desafios do Horizonte 2020. "Após
3 anos de recessão, Portugal está a
crescer novamente”, graças à inovação e ao empreendedorismo, disse o
dirigente político.

Nova editora
e coleção de livros

Constituída recentemente, "IMPRENSA - POLITÉCNICO DE LISBOA", é a nova editora do Instituto
Politécnico de Lisboa, destinada a
publicar os trabalhos dos docentes
da instituição de ensino superior.
Para além da coleção "Caminhos
do Conhecimento" e da revista científica "Alicerces", que o Instituto
Politécnico de Lisboa editava, até
então, com a editora Colibri, surge
a uma nova coleção intitulada "Estudos e Reflexões".
Nesta nova etapa editorial da
instituição, a novidade é que cada
obra publicada vai estar disponível
em acesso aberto, embora também,
seja impressa, em número reduzido.
Neste momento estão já em prelo três livros: "Saúde e estilos de
vida no concelho de Loures", do
professor David Tavares, da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa; "Centróides e momentos de
inércia de superfícies e linhas" de
Maria Ana Baptista e Manuel Faria,
docentes do Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa; e, finalmente da autora Teresa Vasconcelos,
professora aposentada da Escola
Superior de Educação de Lisboa, "A
última lição".
1

© Ricardo Peres

Licenciado em Publicidade e Marketing desenha tipo de letra
JOSÉ FILIPE GOMES, licenciado em
Publicidade e Marketing pela Escola
Superior de Comunicação Social, desenhou um novo tipo de letra: Hipstelvetica.
A fonte, publicada na comunidade online
de criativos (Behance), alcançou sucesso internacionalmente.
Com mais de 8 mil downloads, o projeto tipográfico, do criativo, que trabalha como freelancer, foi inspirado na
fonte Helvetica.
Para além dos conhecimentos de
tipografia, é igualmente necessário
dominar os softwares de criação de
fontes. Apesar de não pretender ser
um type designer, José Gomes admi-

Professor do ISCAL vence prémio
PAULO NOGUEIRA DA COSTA,
professor do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa,
venceu o prémio Professor Doutor António de Sousa Franco 2011-2012, com
a tese de doutoramento “O Tribunal de
Contas e a Boa Governança – contributo
para uma reforma do controlo financeiro
externo em Portugal”.
A distinção, promovida pela Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas, é atribuída,
pela primeira vez, a um trabalho na área
das finanças públicas.
O "carácter inovador" da tese de doutoramento, defendida em 2012 na Universidade de Coimbra, foi um critério relevante na atribuição do prémio, segundo
António Santos, membro do júri, em declarações à revista TOC.
O prémio Professor Doutor António de
Sousa Franco, atribuído pela OTOC, distingue, bienalmente, trabalhos científicos
no âmbito das Finanças Públicas, Contabilidade e Fiscalidade.
O doutorado premiado é licenciado
e mestre em Direito pela Universidade
Autónoma de Lisboa. Paulo da Costa é

Jurista no Tribunal de Contas de Portugal, onde exerce funções de consultoria
nos domínios jurídico-económico e financeiro, e de apoio técnico às relações internacionais. Formador e palestrante na
área jurídico-financeiro.

te que já tem ideias para desenhar
uma nova fonte.
A residir e trabalhar, atualmente em
Barcelona, já desempenhou funções
em várias agências de comunicação
em Portugal e no estrangeiro, (McCann, JWT, Strat e Ogilvy & Mather).

Jovens cineastas
a concurso

ATÉ 15 DE FEVEREIRO, está a decorrer o concurso Action4Climate,
que convida os jovens cineastas, a nível mundial, a realizar um documentário sobre as alterações climáticas.
Os autores dos vídeos premiados
recebem quinze mil doláres ou equipamento de vídeo.
O documentário tem de ter a duração de um a doze minutos.
Os participantes podem concorrer
individualmente ou em equipas com
cinco elementos no máximo.
Mais informações...
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IPL vai estar representado na Futurália
DE 26 A 29 DE MARÇO DE 2014, o Instituto Politécnico de Lisboa, vai marcar
presença na Futurália, o maior palco nacional de educação e formação dedicado
aos jovens estudantes do 9.º ao 12.º ano.
A Futurália, que já conta com seis edições, pretende que alunos, pais e ativos
contatem diretamente com as instituições de ensino.
Na edição de 2014 a Futurália vai ter
o "Espaço Empresa" com a presença de
empresas de recrutamento e seleção;
especialistas de inserção profissional e
organizações de apoio ao empreendedorismo.

ESTÃO ABERTAS AS CANDIDATURAS, até ao dia 12 de abril, para entrega de projetos ao Concurso de Ideias
do Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Lisboa e Instituto
Politécnico de Lisboa.
A iniciativa destina-se aos estudantes das oito unidades orgânicas do
Instituto Politécnico de Lisboa, e à comunidade exterior. As candidaturas ao
Concurso de Ideias podem ser apresentadas individualmente ou em grupo, constituído, no máximo, por dois
elementos.
O vencedor do 1.º prémio tem direito
ao pagamento de inscrição e propinas
no mestrado em Gestão e Empreendedorismo, no ano letivo 2014-15. O
2.º prémio inclui inscrição com o pagamento de propinas no MBA em Gestão
no ano letivo 2014-15. Os candidatos
classificados em terceiro, quarto e
quinto lugar vão receber incubação
gratuita no Seed Lisbon By ISCAL/IPL.
Recursos utilizados; mercado; custos e receitas; valor para o cliente;
exequibilidade; experiência pessoal e
profissional dos candidatos, vão ser os
principais critérios utilizados na avaliação das ideias a concurso.
Os projetos apresentados, em formato word, têm regras de estruturação.
Mais informações no site do ISCAL.
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Notícias Instituto Politécnico de Lisboa no ano 2013

JANEIRO: A iniciativa “Inovação e Excelência em Tecnologias da Informação e Comunicação para os Transportes”, do IPL/ISEL,
foi reconhecida pelo Governo.

FEVEREIRO: Os representantes dos estudantes do IPL no Conselho Geral tomam
posse. A prof. Lurdes Serrazina é eleita
provedora dos estudantes.
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JULHO: O projeto "Lâminas histológicas
para o ensino", da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, foi o grande
vencedor do Poliempreende.

JUNHO: Bolsas de acção social no ensino
superior. Finalistas da Escola Superior de
Teatro e Cinema sobem ao palco de várias
salas de teatro em Lisboa.
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SETEMBRO: O ISCAL e a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas organizaram o
congresso interncional de contabilidade
e auditoria com personalidades de relevo.
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NOVEMBRO: Primeiros órgãos sociais
da Federação Académica do IPL tomam
posse. Um momento que fica para a história da instituição.
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