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FICHA DE PROJETO

Acrónimo: N.A.
Designação do projeto (PT/EN): PRR Consórcio Meridies - Impulso Jovens 
Código do projeto: 002/C06-i04.01/2021
Objetivo principal: Oferecer à sociedade as capacidades que ela precisa para assumir uma

posição de liderança nas transições digital, energética e sustentável
Entidade financiadora/Programa de
financiamento: 

PRR Next Generation EU

Região de intervenção: NUTS II - Alentejo
Custo total elegível: 1524308.00
Apoio financeiro da União Europeia: -
Apoio financeiro público nacional/regional: -
Taxas de financiamento:  100.00 %
Entidade beneficiária: Instituto Politécnico de Santarém
Investigador Responsável: João Miguel Raimundo Peres Moutão
Parceiros: Instituto Politécnico Portalegre, Instituto Politécnico Santarém, Instituto

Politécnico Beja, Instituto Politécnico Setúbal, Universidade Évora
Equipa: 
Data da aprovação:
Data de início: 2022/01/01
Data da conclusão: 2025-12-31
Domínio científico e subárea científica: 
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Resumo (objetivos, atividades e resultados
esperados) - em PT e/ou EN: 

Considerando o objetivo de implementar um programa educacional e de
formação abrangente no contexto do Impulso Jovem STEAM e Impulso
Adultos, as IES e entidades parceiras que constituem o Consórcio
MERIDIES apresentam um projeto, ancorado nos seguintes objetivos:
- Contribuir, de forma integrada, para responder aos complexos desafios
enfrentados por profissionais e públicos e entidades/organizações privadas
em recuperação económica, fortalecendo a articulação entre elas e o meio
científico e sistema de ensino superior;
- Contribuir para uma recuperação sustentada e fortalecimento do sistema
socioeconómico regional e nacional, com base na transição digital e na
transição para a economia circular e para uma sociedade zero carbono;
- Fortalecer e diversificar a formação pós-secundária, visando a
qualificação e/ou requalificação da população ativa através de processos
de aprendizagem ao longo da vida, em particular nos três domínios-chave
visados pelo consórcio, através de estudos de pós-graduação e
micro-credenciais;
- Promover uma oferta educativa no ensino superior para jovens
estudantes em áreas STEAM (em proximidade, e em linha com a
EREI2030, as necessidades emergentes do sistema socioeconómico e os
principais domínios almejados pelo consórcio), nomeadamente através de
CTeSP e licenciaturas;
- Promover uma maior participação dos jovens no ensino superior e reduzir
o abandono escolar, através uma oferta formativa em áreas apelativas,
organizada numa matriz inter e transdisciplinar e inclusiva, alinhado com
as expectativas e interesses dos alunos e que reforça a participação e
integração de estudantes femininas. 

Link para página do projeto (outros Links): 
Outras informações: 

O/A INVESTIGADOR(A) RESPONSÁVEL,
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