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REUNIÃO DE ARRANQUE DO PROJETO RDFGAS 
 

O IPPortalegre, na qualidade de líder do projeto RDFGAS – Aproveitamento energético dos 
combustíveis derivados de resíduos e lamas secas (POCI-01-0145-FEDER-024020), cofinanciado 
pelo FEDER, ao abrigo do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, promoveu 
no dia 6 de dezembro a reunião de arranque do projeto que contou com a presença de parceiros do 
CVR - Centro para a Valorização de Resíduos, do Instituto Politécnico de Setúbal e do Grupo 
PRAGOSA. 
 
Este projeto tem previsto um investimento global de 143.188,48 euros, com o qual se pretende 
estudar a viabilidade da valorização de resíduos industriais e resíduos sólidos municipais originados 
por empresas localizadas na região do Alentejo, com vista a resolver problemas ambientais, 
energéticos e de sustentabilidade. 
 

 
 

 
   

 

  

C3I PRESENTE NO SEMINÁRIO TERRITORIAL DO INTERREG V-A 
 

A equipa técnica da C3i esteve presente no Seminário Territorial dos projetos aprovados na primeira 
convocatória do programa INTERREG V-A, ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020. 
 
O seminário, que decorreu no dia 13 de dezembro, na Covilhã, no Grande Auditório da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, teve como principais objetivos apresentar a 
plataforma Coopera 2020 e a gestão de acessos; explicar o circuito financeiro, a introdução da 
despesa pelos beneficiários na plataforma, os sistemas de verificação da despesa e os pedidos de 
modificação dos projetos, bem como esclarecer sobre as regras de informação e comunicação do 
programa de financiamento. 

 

 
 

 
   

 

  

CONCURSOS PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

Encontram-se abertos concursos para as seguintes bolsas de investigação: 
 

» Bolsa de Investigação (licenciatura) em Engenharia Civil e áreas afins | apresentação de 
candidaturas de 3 a 16 de janeiro de 2018 | duração de 9 meses, eventualmente renovável até ao 
limite de 18 meses, com início previsto para 01 de fevereiro de 2018. 
 

» Bolsa de Investigação (licenciatura) em Engenharia do Ambiente e áreas afins | apresentação de 
candidaturas de 4 a 17 de janeiro de 2018 | duração de 12 meses, eventualmente renovável até ao 
término do projeto, com início previsto para 05 de fevereiro de 2018 

 
 

 
   

 

  

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. 

 
 

 
   

 

http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital_BI_eng_civil.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital_bolsa_RDFGAS.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=725&Itemid=8
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CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS 
 

» 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies | prazo para 
submissão termina a 15 de fevereiro | realiza-se de 2 a 5 de abril de 2018 | Esmirna, Turquia 
 

» 7th International Symposium on Energy from Biomass and Waste | prazo para submissão termina a 

28 de fevereiro de 2018 | realiza-se de 15 a 18 de outubro de 2018 | Veneza, Itália 
 

» 2nd International Conference on Materials Design and Applications | prazo para submissão termina a 
9 de março de 2018 | realiza-se a 5 e 6 de julho de 2018 | Porto, Portugal 
 

» 6th International Conference on Marketing 2018 | prazo para submissão termina a 15 de março de 
2018 | realiza-se a 11 e 12 de outubro de 2018 | Hanoi, Vietnam 

 
 

 
   

 

 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SJR IPP SNIP 
» Organizational Research Methods 4.156 5.644 7.15 
» Computer Aided Geometric Design 1.126 0.753 1.55 
» Genome Biology 2.846 10.484 11.12 
» Meat Science 1.945 1.734 3.33 
» Progress in Energy and Combustion Science 9.060 5.551 19.82 
» Journal of Renewable Materials 0.349 0.305 1.16 
» Sport, Education and Society 1.432 0.850 1.74 
» Rural Sociology 1.689 1.205 2.16 

 

Legenda: 
Os dados referentes a 2015 têm acesso livre em www.JournalMetrics.com e em www.Scopus.com  

» 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 
 
» Prémio Revista Ibero-Americana 2018 | termina a 15 de janeiro de 2018 

 
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) - copromoção | 

termina a 31 de janeiro de 2018 
 

» Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito da Prevenção e 
Combate Incêndios Florestais | termina a 28 de fevereiro de 2018 

 
 

 
   

 

  

FELIZ ANO NOVO 
 

Que 2018 seja um ano repleto de projetos de I&DT, projetos de transferência de conhecimento, 
prestações de serviços e publicações científicas... 

 
 

 
   

 

http://www.icafof2018.com/
http://www.venicesymposium.it/
https://web.fe.up.pt/~mda2018/registration.html
http://www.marketingconferences.co/
http://journals.sagepub.com/home/orm
https://www.journals.elsevier.com/computer-aided-geometric-design/
https://genomebiology.biomedcentral.com/
https://www.journals.elsevier.com/meat-science
https://www.journals.elsevier.com/progress-in-energy-and-combustion-science
http://www.scrivenerpublishing.com/journals.php?id=2
http://www.tandfonline.com/toc/cses20/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1549-0831
http://www.journalmetrics.com/
file://///SRVDONALD/Geral/i.Contas/grupos/C3I/Newsletter_C3i/www.Scopus.com%20
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=85
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=684
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=744&Itemid=684
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=746&Itemid=684
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=746&Itemid=684

