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Inês Ferreira é convidada do Espaço BLC3- Ciência no Interior
Em mais um Espaço BLC3 – Ciência no Interior, a conversa hoje acontece Inês Ferreira, bolseira de Doutoramento
numa parceria entre a Associação BLC3 e o grupo…

… Plant and Soil Ecology do CE3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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Inês Ferreira, com 30 anos, natural de Leiria, é licenciada em Biotecnologia pela Escola Superior Agrária de Coimbra e
mestre em Biotecnologia Vegetal pela Universidade de Coimbra.

Na BLC3, Inês Ferreira é bolseira de investigação da spin-off MicNatur, onde desenvolveu trabalho na área de produção
de cogumelos em sistemas fechados e produção de cogumelos silvestres. Em 2017 iniciou o projeto de doutoramento,
que conta com a parceria entre a Associação BLC3 e o grupo Plant and Soil Ecology do CE3C da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa. Neste âmbito, a jovem investigadora também estuda a recuperação de solos pós incêndio
com a utilização de plantas micorrizadas.

“Espaço BLC3 – Ciência no Interior” é um programa da Rádio Boa Nova, em parceria com a BLC3- Campus de Tecnologia e
Inovação, com sede em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Para ouvir às terças e sextas-feiras, a partir das
19h00.
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