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V SEMINÁRIO DE I&DT: NOVOS DESAFIOS… NOVAS AGENDAS DE INVESTIGAÇÃO 
 
A C3i organizou mais uma edição do Seminário de I&DT, que decorreu nos dias 6 e 7 de dezembro, 
com o tema novos desafios… novas agendas de investigação. 
 
Após a sessão de abertura, foram apresentados os resultados dos projetos sobre “Indicadores de 
desempenho para as Instituições de Ensino Superior Politécnico”, por investigadores do Instituto 
Politécnico de Beja, da Universidade de Aveiro, do ISCTE e do IPPortalegre. Seguiram-se as sessões 
paralelas que decorreram durante dois dias, divididas em painéis temáticos, onde investigadores, 
docentes e mestrandos do IPPortalegre apresentaram os seus trabalhos de investigação. 

   
   

 

  

INVESTIGADOR VALTER SILVA ASSINA CONTRATO COM O IPPORTALEGRE 
 
O investigador Valter Silva assinou contrato com o IPPortalegre, com efeitos a partir de 1 de 
dezembro de 2016, até 31 de março de 2020, para desenvolver o seu projeto de investigação Starting 
Grant, com o título: Cogasification of MSW / biomass blends for energy purposes: experimental and 
numerical analysis, financiado pela FCT ao abrigo do Programa Investigador FCT_2014. 
 
Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas para duas bolsas de investigação: uma 
Bolsa de Doutoramento (BD) em Engenharia/Física e áreas similares e uma Bolsa de Técnico de 
Investigação (BTI) em Engenharia/Estatística aplicada a sistemas de gasificação, para colaborarem 
neste projeto, sob a orientação científica do investigador Valter Silva. 
 

   
   

 

  

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM AÇÕES COST 
  
Atualmente, são 5 os investigadores da C3i que participam em Ações COST na qualidade de 
delegados ou suplentes. A informação pode ser consultada aqui. 
 
As Ações COST são um veículo de financiamento de redes de investigadores europeus, de forma 
livre, num sistema bottom-up, em todos os domínios científicos e tecnológicos.  
 
O período para apresentação de novas propostas deverá reabrir em janeiro de 2017. Para mais 
informações em http://www.cost.eu/  

   
   

 

  

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM DIVERSOS EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i 
divulga mensalmente a lista de eventos científicos, nos quais participaram os membros integrados e 
os membros colaboradores de cada núcleo. 
 
Pretende-se, desta forma, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores da C3i, quer 
participem como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como oradores ou 
coautores de propostas de comunicações e posters. 
 
A informação pode ser consultada aqui. 

   
   

 

  

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS 
 

» 126th International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS) | prazo para 
submissão termina a 26 de janeiro | realiza-se a 4 e 5 de março de 2017 | Frankfurt, Alemanha 
 

» XIV Foro Internacional sobre Evaluatión de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación 
(FECIES) | prazo para submissão termina a 27 de janeiro | realiza-se de 22 a 24 de junho de 2017 | 
Granada, Espanha 

 

» International Conference on Marketing, Tourism & Hospitality | prazo para submissão termina a 28 
de fevereiro | realiza-se de 28 a 30 de abril de 2017 | Nova Iorque, Estados Unidos da América 

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SNIP SJR IF 
» Journal of Visual Communication and Image Representation 1.588 0.785 1.908 
» Computers and Geosciences 1.590 1.268 2.408 
» Building and Environment 2.197 2.121 3.792 
» Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 0.780 0.561 1.293 
» Distributed Generation and Alternative Energy Journal 0.290 0.134 0.275 
» Materials Science and Engineering for Energy Systems 0.135 0.130 0.132 
» Journal of Educational Psychology 3.380 2.828 4.213 
» Journal of Economic Perspectives 6.962 6.077 6.809 

 

Legenda: 
Os dados referentes a 2014 têm agora acesso livre no www.JournalMetrics.com e no www.Scopus.com  
SNIP – Source Normalized Impact per Paper  | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Facto 

   
   

 

  

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO 
 
» Bolsas Fulbright-Schuman para os EUA | termina a 1 de fevereiro 

 
» Programa Interreg Sudoe: 2.ª convocatória | termina a 31 de março 

 
» Ações Marie-Curie IRSES | termina a 5 de abril 

 
 

 

   
   

 

  

FELIZ ANO NOVO 
 
Que 2017 seja um ano repleto de projetos de I&DT, projetos de transferência de conhecimento, 
prestações de serviços e publicações científicas... 
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