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 Bioenergia Portugal | 23, 24 e 25 de maio  

Bioenergia Portugal integra uma Mostra Tecnológica de Bioenergia, cujo objetivo se 
centra na promoção de oportunidades de negócio a nível do mercado nacional e 
internacional em matéria de bioenergia, diversas atividades paralelas, nomeadamente 
um Congresso Internacional de Energia e Ambiente que terá lugar nas instalações da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre. 
 

Mais informações em www.bioenergiaportugal.com 
 

   

 

 Jornadas de Valverde de Leganés | 23 e 24 de maio 

As Jornadas de Valverde de Leganés, que contam com o apoio e a participação de 
investigadores da C3i-IPP, vão realizar-se nos dias 23 e 24 de maio, na Casa da Cultura 
de Valverde de Leganés, em Badajoz. 
 

O prazo para apresentação de comunicações, formato poster, termina a 13 de maio. 
 

Mais informações em www.salvadorpostigo.com 
 

   

 

 Investigadores da C3i-IPP no 41º Congresso Mundial de 
Sociologia, do International Institute of Sociology 

Dois Investigadores Integrados da C3i-IPP e do CESNOVA-UNL, o Prof. Alexandre 
Martins e o Prof. Bruno Dionísio, em parceria com o Prof. José Manuel Resende, do 
CESNOVA-UNL, vão organizar uma «sessão regular» no 41º Congresso Mundial de 
Sociologia, do IIS - International Institute of Sociology, que decorrerá em Uppsala, 
Suécia, a 9 e 10 de junho de 2013. 
 

Os responsáveis pela sessão irão lançar uma call internacional para comunicações, das 
quais selecionarão aquelas que constituirão a base do trabalho a desenvolver no 
Congresso. 
 

Mais informações em www.iisoc.org/iis2013 
 

   

 

 Regulamento de Prestação de Serviços à Comunidade publicado 
em Diário da República 

Foi publicado em Diário da República, no dia 16 de abril, o Regulamento de Prestação 
de Serviços à Comunidade que consagra as normas aplicáveis à prestação de serviços 
por parte do IPP, como forma de contribuir para a utilização, transferência de 
conhecimento e tecnologia gerada no seu seio e, por este meio contribuir para o 
desenvolvimento regional e para a competitividade das empresas e organizações. 
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 Seminário “Educar e Viver em Igualdade de género: uma tarde 
para refletir”  

A Escola Superior de Educação e a Comissão para a Igualdade de Género organizaram o 
Seminário Educar e Viver em Igualdade de género: uma tarde para refletir que teve lugar 
no dia 9 de abril. 
 

A iniciativa permitiu a assinatura de um protocolo entre a Comissão para a Igualdade de 
Género e a Escola Superior de Educação. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Seminário no âmbito do Projeto Rede Rural  

Decorreu no dia 10 de abril, um Seminário no âmbito do Projeto Rede Rural 
“Contribuição para o aumento da rentabilidade e sustentabilidade ambiental do regadio a 
Sul do Tejo” que contou com a participação do Investigador Coordenador do Projeto, 
Prof. José Manuel Rato Nunes. 
 

   

 

 Jornadas de Educação e Proteção de Crianças e Jovens em Risco  

A Escola Superior de Educação acolheu as Jornadas de Educação e Proteção de Crianças e 
Jovens nos dias 10, 11 e 12 de abril. 
 

As Jornadas incluíram conferências, mesas redondas e painéis que permitiram um debate 
alargado sobre o assunto. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Rádios Locais em Portugal  

Realizou-se no dia 18 de abril o encontro sobre "Rádios Locais em Portugal - 25 anos - O 
jornalismo e os jornalistas", organizado pela Área Científica de Jornalismo, Comunicação 
e Tecnologias de Informação da Escola Superior de Educação. 
 

Do programa constou também a apresentação do livro do investigador da C3i-IPP Luís 
Bonixe: “A informação Radiofónica: rotinas e valores-notícia da reprodução da realidade 
na rádio portuguesa”, feita por Francisco Sena Santos da Escola Superior de Comunicação 
Social. 
 

   

 

 Encontro sobre “As Redes na Conservação e Utilização dos 
Recursos Genéticos Vegetais”  

O encontro sobre "As redes na conservação e valorização dos recursos genéticos 
vegetais", no âmbito do projeto RITECA II, realizou-se no dia 23 de abril na sede do INIAV, 
em Elvas. 
 

Dezenas de especialistas europeus assistiram ao encontro que teve como objetivo 
demonstrar a importância estratégica dos recursos genéticos vegetais na agricultura e na 
alimentação. 
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 Portugal e Espanha testaram tecnologia para combate a incêndios  

No âmbito do projeto SATFOR decorreu nos dias 23 e 24 de abril uma iniciativa composta 
por uma ação de formação e pela realização de testes da tecnologia, desenvolvida 
durante o decurso do projeto, em telefones móveis com localizador GPS associado, e/ou 
tablets e smartphones (Android).  
 

A participação das equipas e meios envolvidos no exercício do dia 24 de abril foi 
coordenada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil de Portugal, através do Comando 
Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, pelo Ministério da Agricultura, 
Alimentação e Meio Ambiente de Espanha e pela Junta de Extremadura. 
 
 

   

 

 V Jornadas de Assumar com apoio do IPP 

Decorreram, nos dias 26 e 27 de abril, no Centro de Recuperação de Menores D. Manuel 
Trindade Salgueiro, as V Jornadas de Assumar sobre “Qualidade em Saúde Mental: a 
gestão, a promoção e as parcerias para a mudança”. 
 

Esta iniciativa contou com o apoio do Instituto Politécnico de Portalegre, da Escola 
Superior de Educação, da Escola Superior de Saúde e da Coordenação Interdisciplinar 
para a Investigação e Inovação. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Produção científica: sugestão de revistas onde publicar (indexadas 
na WoS e/ou Scopus) 

Administration & society – (como publicar) 
Agriculture, ecosystems & environment – (como publicar) 
Ciência & tecnologia dos materiais – (como publicar) 
Cuadernos de gestión – (como publicar) 
Ecological engineering – (como publicar) 
International journal of nursing studies – (como publicar) 
Journal of equine veterinary science – (como publicar) 
Journal of sustainable tourism – (como publicar) 
Social marketing – (como publicar) 
Texto & contexto enfermagem – (como publicar) 
The internet and higher education – (como publicar) 

Turismo e desenvolvimento – (como publicar) 
 

   

 

 Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 

- Abertura de candidaturas_Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) [começa a 2 de 
maio – 2.ª fase] 
 

- Convénio entre a FCT e o DAAD [termina a 15 de maio]  
 

- Programa Pessoa - Apoio à execução de projetos conjuntos de investigação [termina a 
21 de maio] 
 

- Prémio Científico Casa da América Latina/Santander Totta 2013 [termina a 31 de maio]  
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