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JÁ FOI CONSTITUÍDO O COLAB BIOREF 
 

Foi assinada, no dia 11 de abril, em Lisboa, a escritura pública para constituição do COLAB BIOREF – 
Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias. O Politécnico de Portalegre é um dos dezasseis Associados 
Fundadores, sendo também o único politécnico envolvido. 
 
O COLAB BIOREF tem como objeto social a promoção de biorrefinarias avançadas através do 
desenvolvimento de atividades de investigação e inovação em plataformas tecnológicas para conversão de 
biomassa e biorresíduos; o desenvolvimento de atividades de prestação de serviços na área da biomassa e 
seus produtos derivados; a realização de consultadoria técnica e científica a entidades públicas e privadas, 
bem como representar agentes do setor de atividade económica de tratamento de biomassa, de biorresíduos e 
outras biomassas residuais. 
 

 
 

 
   

 

 
 

PROJETO MECHSMART FORAGES DISTINGUIDO COM O PRÉMIO ‘I&D QUE MARCA’ 
 

O projeto MechSmart Forages, financiado por receitas próprias do Politécnico de Portalegre e coordenado pelo 
investigador Luís Conceição, foi recentemente distinguido com o Prémio “I&D que Marca”, promovido pela 
revista Vida Rural. 
 

A cerimónia decorreu no dia 10 de abril, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito da 6.ª edição 
do AGRO iN’19. 
 

O objetivo geral do projeto visa a demonstração de uma abordagem integrada de tecnologias de agricultura de 
precisão, nomeadamente no uso de máquinas agrícolas em sistemas de agricultura de conservação, sob o 
trinómio agronomia - ambiente - energia na implementação e gestão de culturas forrageiras na região do 
Alentejo. 

 
 

 
   

 

 
 

KICK-OFF MEETING DO PROJETO S4GAME DECORREU EM CÁCERES  
 
Realizou-se nos dias 9 e 10 de abril, no Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, em Cáceres, a 
Kick-off Meeting do Projeto S4Game (Programa Erasmus+ / KA2 – Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices / KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training). 
 
O Projeto S4Game, que conta com cinco entidades parceiras de Espanha, República Checa, Hungria e 
Portugal, visa proporcionar aos profissionais de saúde uma abordagem inovadora para adquirir e desenvolver 
soft skills (competências interpessoais) para promover seu desenvolvimento profissional. Para alcançar este 
propósito serão produzidos um Handbook, manual de treinamento de soft skills usando a realidade virtual e 
serious games para equipas cirúrgicas no bloco operatório, e serious games imersivos, baseados em 
tecnologias de Realidade Virtual. 

 
 

 
   

 

 
 

LABORATÓRIO CIRCULAR DO ALENTEJO E VALORIZA 
 
No dia 6 de abril, através do Despacho PRES. n.º 12 de 2019, o Presidente do Politécnico de Portalegre 
nomeou o Coordenador (Luís Loures) e os Subcoordenadores (João Emílio Alves e Artur Romão) do 
Laboratório Circular do Alentejo, constituído na sequência do protocolo assinado com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A). 
 
Na mesma data, nomeou também, através do Despacho PRES. n.º 13 de 2019, a equipa de Coordenação 
Institucional do VALORIZA – Centro de Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos, composta 
por um Coordenador (Paulo Brito) e um Subcoordenador (Luís Loures). A candidatura do VALORIZA foi 
submetida à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em fevereiro de 2018 mas ainda não foram 
conhecidos os resultados da avaliação efetuada. 
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PROJETO MECHSMART FORAGES ORGANIZA SEMINARIO FINAL 
 

Vai ter lugar em Elvas, nos dias 14 e 15 de maio, o Seminário Final do projeto MechSmart Forages com o 
objetivo de apresentar e discutir ideias, tecnologias e resultados obtidos ao longo dos últimos três anos na 
produção de forragens no âmbito do projeto. 
 
No dia 14 de maio realizam-se duas sessões temáticas, nas Oficinas de Mecanização da Escola Superior 
Agrária de Elvas (ESAE): “Fórum empresas, a agricultura na era digital” e “Sustentabilidade e alterações 
climáticas”. No dia 15, comemora-se o Dia do Agricultor no INIAV, em Elvas, seguindo-se uma Visita ao 
Campo à Herdade da Comenda, com demonstração de instrumentação. 
 
A entrada é livre, mas sujeita a inscrição, até ao dia 13 de maio.  

 
 

 
   

 

  

WORKSHOP MS WORD PARA TRABALHOS ACADÉMICOS 
 

No dia 17 de maio, entre as 9h30 e as 12h45, vai decorrer na sala 1.08, do Campus Politécnico, um 
Workshop sobre MS Word para Trabalhos Académicos, que será dinamizado pela investigadora Helena 
Freire Cameron. 
 
Para além da realização de alguns exercícios práticos, vão ser abordados os seguintes conteúdos: 
formatação do documento, citações e bibliografia, legendas e índices. 
 
As inscrições, destinadas a estudantes de mestrado, professores e público académico, são limitadas a 30 
lugares e terminam a 13 de maio. 

 
 

 
   

 

  

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM EVENTOS CIENTÍFICOS 
 

Porque é importante dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores, quer participem 
como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como oradores ou coautores de 
comunicações e posters, a C3i divulga a lista de eventos científicos nos quais participaram. 
 
Esta informação é recolhida através das coordenações dos Núcleos de Investigação e dos 
formulários preenchidos pelos investigadores. 
 
A informação pode ser consultada aqui. 
 

 
 

 
   

 

  

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS 
 

» AGEINGCONGRESS2019 e Congresso Internacional de Envelhecimento | prazo para submissão 

termina a 15 de maio de 2019 | de 25 a 28 de maio de 2019 | Coimbra, Portugal 
 

» Conferência Internacional: "Construção do Estado, Movimentos Sociais e Economia Política" | prazo 

para submissão termina a 31 de maio de 2019 | 5 de dezembro de 2019 | Lisboa, Portugal 
 

» XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA) | prazo para submissão termina a 30 

de junho de 2019 | 7 a 8 de novembro de 2019 | Porto, Portugal 
 

» I Congresso Internacional de Comunicação e Marketing em Cuidados Paliativos | prazo para submissão 

termina a 30 de novembro de 2019 | 21 e 22 de fevereiro 2020 | Coimbra, Portugal 

 
 

 
   

 

 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SNIP SJR IF 
» Journal of Marketing 4.588 7.332 5.908 
» Design Studies 2.57 1.334 2.156 
» Advances in Agronomy 1.941 1.47 4.01 
» Journal of Animal Ecology 1.792 2.792 4.538 
» Biomass and Bioenergy 1.812 1.769 4.062 
» Biofuels, Bioproducts and Biorefining 1.628 1.622 4.133 
» Annual Review of Public Health 3.828 4.123 7.211 
» Culture, Health and Sexuality 1.085 1.009 1.843 

 
 

Legenda:  
SNIP – Source Normalized Impact per Paper  | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact FactorSNIP – Source Normalized Impact per 
Paper  | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Factor 

 
 

 
   

 

  

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO 
 
» Concurso do Programa AAL (Active and Assisted Living) | Termina a 24 de maio de 2019 

 
» Prémio CEI - IIT 2019 para investigações e projetos dos territórios transfronteiriços | Termina a 31 

de maio de 2019 
 

» Programa de Parcerias para o Impacto | Termina a 16 de julho de 2019 
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