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Universidade de E� vora

UÉ REFORÇA COM MAIS 
DE 2,3 MILHÕES 
RECURSOS HUMANOS 
ALTAMENTE QUALIFICADOS

"A Universidade de Évora tem um papel insubstituível na região Alentejo" afirmou o Presidente da 

Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, Roberto Grilo na sessão de assinatura dos termos de 25 

Recursos Humanos Altamente Qualificados (19 Doutorados e 6 Mestres), para desenvolver atividades de 

transferência de conhecimento em 13 Infraestruturas ou Unidades de I&D da Universidade de Évora, que 

envolve o financiamento global de 2.387.822,79 €. p. 2

NASCE A IMPRENSA DA 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Publicar obras originais de 

reconhecido mérito científico nas 

diferentes áreas do saber é o 

objetivo da recém-criada Im-

prensa da Universidade de Évo-

ra/Évora University Press. p. 4

ESPÓLIO DE RUI NAMORADO ROSA ENRIQUECE
BIBLIOTECA DA UÉ

Rui Namorado Rosa, professor Emérito e ex-vice-reitor da 

Universidade de Évora doou parte do seu espólio à 

Biblioteca Geral e ao Arquivo Histórico, alusivo à sua 

atividade na UÉ, entre outras instituições com as quais 

colaborou. p. 4
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UÉ REFORÇA COM MAIS DE 2,3 MILHÕES 
RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS

"A Universidade de Évora tem um papel insubstituível na região Alentejo" afirmou o Presidente da 
Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, Roberto Grilo na sessão de assinatura dos termos de 25 
Recursos Humanos Altamente Qualificados (19 Doutorados e 6 Mestres), para desenvolver 
atividades de transferência de conhecimento em 13 Infraestruturas ou Unidades de I&D da 
Universidade de Évora, que envolve o financiamento global de 2.387.822,79 €.

Roberto Grilo mostrou-se "muito satisfeito" pela parceria entre o Alentejo 2020 e a UÉ, "assente na 

seriedade e com objetivos reais para o desenvolvimento regional", reconhecendo que a região "não era a 

mesma sem a Universidade de Évora", dada a "capacidade científica e tecnológica, transferência de 

conhecimento e proximidade com a comunidade".

A Reitora da UÉ, Ana Costa Freitas, defendeu que o desenvolvimento do Alentejo "deverá ser alicerçado 

na ciência e na atração de emprego científico e tecnológico", referindo ainda que esta Universidade tem 

vindo a investir "muito significativamente" na aquisição de equipamento científico e dotado os 

laboratórios e Unidades de I&D com tecnologias de referência internacional. 

O trabalho desenvolvido pelos investigadores da UÉ em programas e projetos de investigação nacionais 

e internacionais "aos quais estes contratados se vão juntar" foi igualmente referido pela Reitora da UÉ 

sem esquecer a importância para a Universidade de liderar e colaborar em projetos do Roteiro Nacional 

de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico.

A UÉ pretende através desta contração, contribuir para o desenvolvimento do território e para a 

qualificação de recursos humanos, reforçando a inovação do tecido económico nacional através da 

oferta de novos produtos e serviços e de novas empresas e empreendedores, estimulando uma mais 

eficaz articulação com as empresas e promovendo o cruzamento do ecossistema empresarial com as 

Infraestruturas de I&D.
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CICS.NOVA.UÉvora cria espaço de 

debate e reflexões críticas em torno de 

diversas facetas inerentes ao surto da 

pandemia COVID19. Iniciado em abril, 

por vídeo sessão, o ponto de partida 

consistiu em analisar criticamente 

cenários sobre futuros prováveis, que 

MOMENTOS-COVID19: 
REFLEXÕES CRÍTICAS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

podem emergir a médio prazo, em que cada cenário integra as dimensões Política, Económica, 

Tecnológico Científica, Ambiental e Sociocultural.

O grupo dá agora continuidade aos trabalhos, encetando a fase preparatória do Momentos-

Covid19 II, designada por "Sementeira de Ideias", durante a qual os investigadores avançarão com 

os contributos que considerarem pertinentes sobre: a fase que culmina com o fim do 

confinamento; a fase de desconfinamento; as perspetivas a curto e médio prazo e, abordagens 

combinadas.

Carlos Zorrinho, eurodeputado, e professor da UÉ anunciou o desejo da União Europeia ter um portal 

europeu do cidadão. Na entrevista explicou como a União Europeia está a responder à pandemia de 

Covid-19. No seu entender esta é também uma prova de vida para a União Europeia. Carlos Zorrinho 

lembra que a UE tem tido uma resposta forte e solidária. O eurodeputado e professor catedrático 

destacou também o modo como as instituições de ensino responderam às necessidades provocadas 

pela pandemia. Alertou ainda para os riscos de haver a tentação de colocar algumas formações, 

nomeadamente pós graduadas, a funcionar apenas com ensino a distância. No seu entender as aulas 

presenciais são fundamentais.

CONVERSAS NO 
SUPERIOR, ENTREVISTA 

A CARLOS ZORRINHO, 
EURODEPUTADO

SANTANDER X TOMORROW CHALLENGE

Ainda é possível concorrer ao desafio lançado pelo Banco 

Santander, através da iniciativa Santander Universidades, a 

todos os empreendedores de catorze países, entre os quais 

Portugal, para motivar à produção de soluções inovadoras 

que ajudem a mitigar as consequências socioeconómicas da 

pandemia covid-19.
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NASCE A 

IMPRENSA 

DA UNIVERSIDADE 

DE ÉVORA

Publicar obras originais de reconhecido mérito científico nas diferentes áreas do saber é o objetivo da 

recém-criada Imprensa da Universidade de Évora/Évora University Press. Todos os livros publicados pela 

Imprensa da UÉ passam por um processo de dupla revisão cega, por pares externos à Universidade, 

editados em formato digital e disponibilizados em regime de Acesso Aberto.

ESPÓLIO DE RUI NAMORADO ROSA 
ENRIQUECE BIBLIOTECA DA UÉ

Rui Namorado Rosa, professor Emérito e ex-vice-

reitor da Universidade de Évora doou parte do seu 

espólio à Biblioteca Geral e ao Arquivo Histórico, 

alusivo à sua atividade na UÉ, entre outras 

instituições com as quais colaborou. No total são 

cerca de 200 livros e documentação do arquivo.

UÉ DISCUTE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL POR MARCAS 
E PATENTES

Lígia Gata da Megaingenium (Serviços de 

Consultoria em Propriedade Intelectual) apresen-

ta no dia 30 de junho um webinário sobre a temá-

tica da Proteção de Propriedade Intelectual por 

Marcas e Patentes. Na sessão será também 

aflorado o período pós-registo, ou seja, o que 

acontece depois de se obter o direito de patente 

e/ou de marca, para uma dada criação intelectual.

Marcas

inscreve-te!

Patentes

Logótipos

O projeto SALSA - Small Farms, Small Food Busi-

nesses and Sustainable Food Security, financiado 

PROJECTO SALSA APRESENTA 
RESULTADOS

pela UE no âmbito do programa Horizonte 2020, apresentou os resultados desta investigação que 

decorreu de Abril de 2016 a Julho de 2020. O projeto proporcionou uma melhor compreensão do papel 

das pequenas explorações agrícolas e das pequenas empresas alimentares na resposta ao desafio da 

segurança alimentar e nutricional sustentável.
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Esta iniciativa marca o regresso à cultura, às artes e à vivência da Cidade nesta fase de 

desconfinamento. A primeira noite (3 de julho) fica a cargo da Escola de Artes da Universidade de 

Évora, com as professoras Ana Telles e Monika Streitova num recital de flauta e piano, com o título: 

Anima Feminae: Obras de mulheres compositoras, da Idade Média ao séc. XX.

No segundo dia, esta iniciativa Portugal-Espanha, junta artistas dos dois países ibéricos: Duo Del Mar 

(21h00) e Marta Pereira da Costa (22h00) que sobem ao palco do Colégio do Espírito Santo.

Colégio do Espírito Santo . Évora

   CONCERTOS

 UNIVERCIDADE
DUO DEL MAR | 21h00 MARTA PEREIRA DA COSTA | 22h00

4 JULHO . 2020

| 21h00

3 JULHO . 2020

ANA TELLES E MONIKA STREITOVA

MEDIA 
PARTNER

Entrada livre com inscrição prévia | Saiba mais em www.uevora.pt

"Como silenciar uma poeta" é a pro-

posta de Susana Mendes Silva, pro-

fessora da Universidade de Évora para 

esta exposição patente ao público até 

30 de agosto no Museu Nacional de 

Arte Contemporânea do Chiado, um 

dos pr imeiros museus de arte 

contemporânea a ser criado em todo o 

mundo.

SUSANA MENDES SILVA 
EXPÕE NO MUSEU NACIONAL 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Soumodip Sarkar, Vice-Reitor para Inovação, Cooperação e 

Empreendedorismo da UÉ e Presidente do PACT deu o seu contributo 

na Revista Exame através de uma análise sobre "Empreendedorismo e 

inovação em alturas de crise", uma abordagem à resiliência das 

empresas.

EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO EM 

ALTURAS DE CRISE
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A Cátedra Energias Renováveis da 

Universidade de Évora (CER-UÉ) iniciou no 

dia 24 de junho, a campanha "Mais Foto-

voltaico, Mais Energia", de inspeção a 

sistemas fotovoltaicos em Portugal.

Luís Fialho, investigador da CER-UÉ es-

pecialista na área de fotovoltaico e 

UÉ PROMOVE CAMPANHA 
GRATUITA DE INSPEÇÃO A 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

responsável pela campanha, sublinha que esta iniciativa pretende "reforçar a ligação entre investigação e 

os cidadãos, dando um apoio especializado aos cidadãos que já produzem energia fotovoltaica".

Desde 1982 que a UÉ em colaboração com o 

Centro de Emprego e Formação Profissional 

promove o já tradicional Curso de Opera-

dores de Máquinas Agrícolas, propor-

cionando já a formação a cerca de 800 

formandos. A edição deste ano decorre entre 

24 de julho e 11 de setembro na herdade da 

Mitra da UÉ.

38 ANOS A FORMAR 
OPERADORES DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS

A primeira edição da Feira Virtual - Licenciaturas e 

Mestrados Integrados contou com 451 ins-

crições, distribuídas pelas várias sessões. A 

iniciativa surgiu como resposta à necessidade de 

adaptação à situação atual, o que não seria 

possível sem a colaboração e intervenção de 

todos endereçando a Reitora da UÉ um 

agradecimento a todos os que colaboram direta 

ou indiretamente nesta iniciativa.

FEIRA VIRTUAL À CONQUISTA 
DE FUTUROS ESTUDANTES



Os Cuidados personalizados de Saúde na Covid19 e multimorbilidade foi o tema da última edição da 

Rádio Ciência, uma parceria UÉ - Rádio Diana FM.

Manuel Lopes, coordenador de um projeto que pretende melhorar os cuidados de saúde a doentes com 

Covid-19 explicou os objetivos deste projeto que assenta num planeamento personalizado e integrado 

que garante a continuidade dos cuidados e assim a menor utilização de serviços de saúde, dos 

internamentos hospitalares e da mortalidade dos doentes com COVID-19 domiciliados. Neste programa 

esteve ainda em destaque a investigação realizada pelo Instituto Internacional de Investigação e 

Inovação no Envelhecimento, na Universidade de Évora.

RÁDIO CIÊNCIA 
COM MANUEL LOPES

«Trata-se do sítio arqueológico mais importante da 

cidade. Descobertas no início dos anos 90 do séc. XX, 

as Termas Romanas voltam a ser alvo de uma 

campanha de escavações. Os resultados, ainda 

ESTUDANTES E INVESTIGADORES 
DA UÉ ENVOLVIDOS NA CAMPANHA 
DE ESCAVAÇÕES DAS TERMAS 
ROMANAS EM ÉVORA.

preliminares, fazem crescer o entusiasmo dos especialistas, que querem mostrar à cidade, o mais 

brevemente possível, um soberbo monumento, do ponto de vista histórico e arqueológico" como relata 

uma reportagem da Renascença ao local onde decorrem os trabalhos.

Integrada nas atividades do projeto "A transformação digital e a gestão da mudança das PME's para a 

economia digital na região EUROACE - CONECTA PYME 4.0", decorre no dia 2 de julho uma oficina de 

trabalho com o objetivo de discutir a Segurança de Redes no Mundo Digital. Este projeto pretende 

promover a transformação digital e a adaptação das empresas localizadas na região EUROACE aos 

requisitos da economia e dos negócios digitais.

SEGURANÇA DE REDES 
NO MUNDO DIGITAL
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TERESA PINTO CORREIA INTEGRA RESTRITO GRUPO DE PERITOS.

Um restrito grupo de peritos está a propor medidas para fazer frente a alguns dos maiores desafios 

globais como o combate ao cancro, a adaptação às alterações climáticas, a procura de oceanos 

saudáveis, cidades neutras do ponto de vista climático e solos e alimentação saudável.

A professora da UÉ e diretora do MED esteve especificamente envolvida na Mission Board, "Caring for 

Soil is Caring for Life", ou seja Cuidar do Solo é Cuidar da Vida, a pedido da Comissão Europeia.

"É interessante não falarmos sobre a conquista romana ou a conquista 

visigótica, mas falamos sempre sobre a conquista islâmica" uma das muitas 

ideias partilhadas por Maria Filomena Barros, professora do Departamento 

de História e investigadora CIDEHUS no artigo "The Portuguese 

rediscovering their country's Muslim past" publicado na Aljazeera, a maior 

emissora de televisão jornalística do Catar e a mais importante rede de tele-́

visão do mundo árabe.

LAÇOS CULTURAIS EM DESTAQUE NA ALJAZEERA

Está patente até 28 de setembro na Biblioteca Geral do Colégio do Espírito 

Santo, sala da Cisterna, a exposição "A água e o Livro", da autoria de António 

Faria. As viagens do Livro Molhado, de António Faria, a partir de seis livros (Haja 

Luz! Uma História Química Através da Tudo, da autoria de Jorge Calado) 

irremediavelmente molhados, dá o mote a esta exposição.

A ÁGUA E O LIVRO EM EXPOSIÇÃO
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Dia 1 de julho marca o arranque da Rede Portuguesa de Monitorização Costeira (CoastNet), 

uma infraestrutura de investigação MARE, que faz parte do Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE-FCT).  

Monitorizar os ecossistemas costeiros portugueses, com recolha de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos, obtidos remotamente e disponibilizados quase em tempo real é o 

principal objetivo desta Rede de investigação.

UÉ NA REDE PORTUGUESA DE MONOTORIZAÇÃO COSTEIRA

A Reitora da UÉ, Ana Costa Freitas, faz o ponto da situação no que respeita aos casos positivos à Covid-19 

de um grupo de estudantes da UÉ, referindo que os estudantes alojados na residência António Gedeão 

testaram negativo à Covid-19, A Reitora da UÉ sublinha que, da mesma forma, todos os funcionários da  

referida residência foram alvo de despistagem a este vírus testando negativo.

EM REPORTAGEM

A investigadora da Cátedra Energias Renováveis da 

Universidade de Évora (CER-UÉ) Maria Helena Novais e 

Manuela Morais, professora do Departamento de Biologia 

da ECT e investigadora do Instituto de Ciências da Terra 

(ICT), são editoras convidadas de uma edição especial da 

revista Water, dedicada a "Ecossistemas aquáticos 

interiores e conservação" ["Inland Aquatic Ecosystems and 

Conservation"].

INVESTIGADORAS DA UÉ 
EDITORAS CONVIDADAS 

DE EDIÇÃO ESPECIAL

No âmbito do Projeto (SAMA) UniverCity, é criado o IDeIA - 

Unidade Transdisciplinar para a Investigação, Desen-

volvimento e Inovação Aplicada. Esta Unidade irá atuar 

articulada com o Arteria Lab e o INEGI Alentejo, já em 

processo de criação, com foco na área das artes, inovação e 

design industrial.

UMA BOA IDeIA
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«Os incêndios de Pedrógão e Caramulo foram há 

três anos. Nesse ano perdemos mais de 100 vidas 

e cerca de 563 000 ha de floresta e matos. 

Perderam-se também inúmeras habitações, 

infraestruturas e, principalmente, o sentimento de 

segurança e confiança nos locais onde se cresceu 

e se vivia e relativamente aos quais se tinham 

ligações afectivas fortes e determinantes do 

sentido de identidade de todos os afectados", 

escreve João Paulo Fernandes, professor no 

Departamento de Paisagem, Ambiente e 

Ordenamento da ECT numa crónica de opinião 

publicada no jornal Observador.

OPINIÃO

Numa crónica de opinião publicada no Diário de 

Notícias, Antonio Sáez Delgado, Professor do 

Departamento de Linguística e Literaturas , apre-

senta-nos uma visão histórico-linguística de "uma 

fronteira de papel" entre Portugal e Espanha. 

Espera-se que seja possível "deixar de lado a 

"distância" e reivindicar e assumir a "diferença" 

como o valor cultural mais ativo da Península, que 

pode tornar os nossos territórios em espaços com 

um enorme potencial de vivência e expressão 

identitária.

ESPANHA E PORTUGAL: 
UMA FRONTEIRA DE PAPEL

RÓTULOS COM NOVO DESIGN

A Universidade de Évora e a Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda (ZEA), 

lançaram o Concurso para a nova Imagem Visual dos Rótulos dos vinhos da 

Herdade da Mitra aos estudantes do Curso de Design. Foi atribuído um 

primeiro prémio e duas menções honrosas.

www.uevora.pt
www.uevora.pt

