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 1.º Congresso Internacional de Bioenergia: 3rd call termina a 15 
de março 

Está a decorrer até ao dia 15 de março a 3
rd

 call para o envio de abstracts no âmbito do 
1.º Congresso Internacional de Bioenergia que vai decorrer nas instalações da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do IPP de 23 a 25 de maio e que vai abarcar todas as 
temáticas relacionadas com a bioenergia, desde fornecimento e comercialização, 
processamento da biomassa, produção de energia, biocombustíveis, etc. 
 

Mais informações em http://www.bioenergiaportugal.com 
   

   

 

 Encontro Ibérico sobre melhoria pré e pós colheita de Frutas e 
Hortaliças 

No âmbito do projeto RITECA II vai realizar-se o Encontro Ibérico sobre melhoria pré e 

pós colheita de Frutas e Hortaliças, organizado pelo IPP e pela Consejería de Empleo, 

Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura. 
 

O evento terá lugar nos dias 6 e 7 de março nas instalações do Instituto Tecnológico 

Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), em Badajoz. 
 

Programa e inscrições em http://riteca.eu/pages/postcosecha 

 

   

 

 International Congress on Energy, Environment, Engineering and 
Management 

O 5 º Congresso Internacional de Energia e Ambiente, de Engenharia e Gestão (CIIEM), 
organizado por investigadores ligados às áreas de Engenharia da C3i/IPP e da 
Universidade da Extremadura (Espanha), vai realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de julho em 
Lisboa. 
 
Os investigadores da C3i/IPP estão convidados a submeter abstracts. Mais informações 
em http://ciiem.info/ 
 

www.c3i.ipportalegre.pt  
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 Produção científica: sugestão de revistas onde publicar 

Através da Newsletter da C3i passará a ser feita uma divulgação de revistas indexadas na 

Web of Science e na SCOPUS, que são as bases referenciais mais usadas para avaliação da 

produção científica nas instituições. Serão sugeridos títulos com as respetivas instruções 

para autores, nas várias áreas temáticas. 

 

Revistas do sistema Redalyk em língua portuguesa: 
Ciência Rural – (como publicar) 
Estudos de Psicologia – (como publicar) 
Interface – Comunicação, Saúde, Educação – (como publicar) 
Revista de Administração Pública – (como publicar) 
Revista Lusófona de Educação – (como publicar) 
Revista Brasileira de Ciências Sociais – (como publicar) 
 
Revistas do JCR (Journal Citation Reports): 
Animal Nutrition and Feed Technology – (como publicar) 
Annual Review of Information Science and Technology – (como publicar) 
Biomass & Bioenergy – (como publicar) 
Engenharia Sanitaria e Ambiental – (como publicar) 
Journal of Marketing – (como publicar) 
New ideas in Psychology – (como publicar) 

   

 

 Trabalho do Professor João Romacho distinguido com o prémio de 
melhor artigo científico na área de finanças 

O trabalho apresentado pelo Professor João Romacho, nas XXIII Jornadas Hispano-Lusas 
de Gestión Científica, foi distinguido com o prémio de melhor artigo científico na área de 
finanças. 
 
O evento, organizado pela Universidade de Málaga, Universidade de Sevilha e 
Universidade da Beira Interior, decorreu em Málaga nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. 
 
 

   

 

 Oportunidades de financiamento  

- QREN_COMPETE: Inovação Produtiva – II Fase [termina a 20 de março] 
 

- Concurso BESTF [termina a 27 de março] 
 

- QREN_COMPETE: Projetos em Co-promoção – III Fase [começa a 13 de março] 
 

- QREN_COMPETE: Núcleos de I&DT – III Fase [começa a 13 de março] 
 

- QREN_COMPETE: Projetos individuais – III Fase [começa a 13 de março] 
 

- QREN_COMPETE: SI QPME - Vale Simplificado – III Fase [começa a 15 de março] 
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