Nota do Reitor
Nos últimos trinta anos a Universidade do Porto teve uma notável progressão na investigação
científica, área da sua missão em que goza hoje, em resultado dessa trajectória de
crescimento, de amplo reconhecimento internacional. Esta progressão é visível no facto um
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internacionalmente terem origem na Universidade do Porto. Trata-se de um valor que
comprova o nosso empenho estratégico na investigação como fator qualificador e distintivo
da Universidade e que dá substância á afirmação de ser a Universidade do Porto uma
instituição especialmente vocacionada para a investigação, uma instituição em que a
investigação transmite uma dinâmica transversal a todas as atividades académicas,
nomeadamente ao ensino e à formação, que em larga medida se apoiam no conhecimento
interno desenvolvido.
É neste contexto que se insere o IJUP, iniciativa que desempenha um papel fundamental na
promoção e valorização da investigação jovem realizada no nosso campus. De facto, o IJUP
constitui um importante incentivo à atividade científica dos nossos estudantes, com todas as
consequências positivas para a sua formação académica, para a sua preparação para uma
potencial carreira científica, para melhor estarem capacitados para enfrentar um mercado de
trabalho cada vez mais ajustado à economia do conhecimento. Tudo isto porque o IJUP
proporciona aos estudantes uma primeira experiência de comunicação, divulgação e debate
científico num ambiente similar ao de um congresso internacional - promove a apresentação
pública de premissas e resultados científicos, e simultaneamente a partilha de conhecimento,
a troca de experiências e o cruzamento de competências entre investigadores jovens.
É, pois, com renovada motivação e interesse que organizamos esta 9.ª edição do IJUP, um
evento que tem conhecido uma crescente adesão dos estudantes e que goza do apoio da
comunidade académica, em particular dos docentes e investigadores. Deve sublinhar-se
ainda que o IJUP é, em boa medida, realizado com recurso ao voluntariado, sem grandes
meios e com custos reduzidos. Essencialmente, um trabalho de uma equipa muito dedicada,
superiormente dirigida pela Vice-Reitora para a Investigação, Professor Maria João Ramos. É
também de enaltecer a colaboração que temos tido com empresas e instituições no âmbito do
IJUP, destacando-se em particular o apoio do Santander Universidades.
Resta-me saudar os estudantes que participam nesta edição do IJUP, agradecer os seus
contributos e desejar que o evento seja, uma vez mais, um grande sucesso.
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