
                                                                 

          Para o Terceiro Seminário Internacional de Investigação Científica  

              - Até ao momento foram submetidos 33 resumos  

 

 

Manecas Alferes, Técnico Superior do Fundo Nacional de Investigação  

 

O evento a ser realizado em Outubro próximo na província de Gaza nos dias 21, 22 e 
23. O FNI estima a presença de mais de 500 pessoas tendo em conta que trata-se de 
um evento que será realizado de forma híbrida, (Presencial e Online). nesse contexto 
FNI já lançou o concurso e partilhou com os pesquisadores no sentido de submeterem 
trabalhos científicos e resumos de resultados de projectos financiados pelo FNI. 

De salientar que trata-se de um evento que irá acolher pessoas de vários países de 
língua portuguesa e inglesa com destaque para Portugal e Brasil que são países que o 



FNI tem cooperação, pois este será um evento diferente dos outros tendo em conta 
que estamos num ano atípico devido a pandemia que assola o país e o mundo em 
geral. 

Manecas Manuel Alferes Técnico Superior, funcionário do Fundo Nacional de 
Investigação aponta que o FNI vem realizando seminários de forma presencial sendo 
que este ano como trata-se de um atípico devido a Covd-19. Este pode ser realizado 
de forma virtual ou presencial tendo em conta que eventos nacionais e Internacionais 
ou locais são realizados virtualmente porque não podemos parar o decurso das 
actividades devido a pandemia, a verdade é que temos que nos adaptar e acostumar a 
viver com ela. 

Este Técnico acrescentou que por tratar-se de um evento que este marcado para o 
mês de Outubro, o FNI já lançou e partilhou com os pesquisadores, e inovadores entre 
outros, uma forma de concorrência on-line para que este seminário seja marcado de 
forma diferente. 

Em relação aos projectos a serem apresentados pelos pesquisadores, Alferes estima 
cerca de 200 apresentações, mas como trata-se de um evento presencial e on-line o 
FNI gostaria que mais pesquisadores submetam suas candidaturas. 

De referir que este seminário está aberto para todos pesquisadores do mundo em 
especial aqueles países que o FNI tem cooperação. 

 

 


