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POLITÉCNICO ACOLHEU JORNADA SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 

Decorreu no auditório dos Serviços Centrais do Politécnico de Portalegre, no dia 7 de fevereiro, a Jornada 
sobre desenvolvimento regional, no âmbito do Programa Promove - Dinamização de Regiões Fronteiriças, 
promovido pela Fundação “la Caixa”, que visa apoiar projetos inovadores. 
 
A sessão foi conduzida pelo presidente honorário do BPI e curador da Fundação “la Caixa”, Artur Santos Silva, 
e contou com a participação do Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Catarino. 
 

O projeto “Agro Water Saving - Tecnologia de poupança de água”, apresentado pelo Politécnico de Portalegre, 
foi um dos cinco selecionados para financiamento, na edição do programa Promove de 2018, com um 
orçamento total aprovado no valor de 99.684 euros, dos quais 74.723 euros vão ser financiados pela Fundação 
“la Caixa”. 

 
 

 
   

 

 
 

REUNIÃO DO PROJETO IDERCEXA EM BADAJOZ 
 
O investigador Paulo Brito e a Bolseira de Investigação Roberta Panizio participaram na reunião de 
acompanhamento do projeto 0330_IDERCEXA_4_E, que decorreu na Escola de Engenharias Industriais da 
Universidade de Extremadura, em Badajoz, no dia 7 de março. 
 
O projeto IDERCEXA - Investigação, Desenvolvimento e Energias Renováveis para a melhoria do tecido 
empresarial na região Centro, Estremadura e Alentejo, cofinanciado pelo FEDER, através do Interreg V-A 
Espanha-Portugal (POCTEP), visa impulsionar o fomento da I&D+i em setores empresariais de forte presença 
na zona EUROACE e conta com 17 parceiros portugueses e espanhóis.  
 
 

 
 

 
   

 

 
 

REUNIÃO DO PROJETO ECO2CIR EM ÉVORA 
 
Os investigadores Paulo Brito, Pedro Romano e o Bolseiro de Investigação Bruno Garcia participaram na 
reunião de acompanhamento do projeto 0008_ECO2CIR_4_E, que decorreu nas instalações do GESAMB, em 
Évora, nos dias 13 e 14 de março. 
 
O projeto ECO2CIR - Projeto de cooperação transfronteiriça para a introdução da economia ecológica e 
circular através da prevenção, melhoria da reciclagem, gestão e valorização de resíduos nas regiões do 
Centro, Estremadura e Alentejo, cofinanciado pelo FEDER, através do Interreg V-A Espanha-Portugal 
(POCTEP), visa promover a troca de informações e experiências, criando mecanismos para melhorar a 
economia ecológica e circular, através de uma hierarquia adequada de gestão de resíduos, estabelecida pela 
Diretiva 98/2008, em toda a Eurorregião. 

 
 

 
   

 

 
 

REUNIÃO DO PROJETO “BE AWARE STUDENT” EM ITÁLIA 
 

Uma equipa de investigadores do Politécnico de Portalegre participou numa reunião e no workshop “Design 
Thinking, Business Model Canvas and Lego Serious Play” que decorreu em Itália, no final de março, no âmbito 
do projeto “BE Aware STudent”, financiado pela União Europeia, através do programa Erasmus+, ação KA2 -
Parcerias Estratégicas no setor do Ensino Superior. 
 

As sessões de trabalho incluíram também uma visita à Fondazione Golinelli (Bologna), centro de investigação 
e incubadora de empresas na área das ciências farmacêuticas e medicina. 
 

O projeto tem uma vertente de formação de docentes, que foi abordada nesta semana de trabalho, em Itália. A 
formação de alunos, da área das tecnologias da informação, com o objetivo de aprofundar a abordagem dos 
estudantes ao mercado de trabalho vai ser o tema da próxima sessão de trabalho, a realizar na University of 
Information and Technology and Management – Rzeszów, na Polónia, em setembro de 2019. 

  
 

   

 

 
 

C3I PARTICIPA EM SEMINÁRIO NA CCDR ALENTEJO 
 
As técnicas da C3i, Ana Vinagre e Catarina Dias, participaram no Seminário “Como comunicar projetos 
apoiados por fundos da União Europeia”, que teve lugar no Auditório da CCDR Alentejo, em Évora, no dia 19 
de março, organizado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP (AD&C), em colaboração com a 
Rede de Comunicação Portugal 2020. 
 
O Seminário, dirigido a beneficiários e potenciais beneficiários do Portugal 2020, em especial, gestores/as e 
responsáveis de comunicação dos projetos apoiados por fundos da União Europeia, foi dinamizado por Paula 
Vicente da AD&C, tendo contado com duas apresentações de boas práticas: uma efetuada pelo NERE e outra 
pelo Politécnico de Portalegre. 
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BIOENERGY INTERNATIONAL CONFERENCE 
 

A Bioenergy International Conference, organizada pelo Politécnico de Portalegre, pelo VALORIZA e pela 
AREANATejo, vai realizar-se, de 11 a 13 de setembro, no Campus Politécnico, em Portalegre. 
 

A submissão de trabalhos termina a 15 de junho de 2019. Instruções e template disponíveis em 
http://www.bioenergy-conference.com/pages/congresso/submissao.html 
 

O envio de trabalhados realiza-se através do seguinte link:   
http://www.bioenergy-conference.com/pages/registo.html 
 

Mais informações em http://www.bioenergy-conference.com 
 

 
 

 
   

 

  

CIEEMAT EM PORTALEGRE 
 

O V Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia 
(CIEEMAT), organizado pelo Politécnico de Portalegre e pelo VALORIZA, vai realizar-se de 11 a 13 
de setembro de 2019, no Campus Politécnico, em Portalegre. 
 

A submissão de trabalhos termina a 15 de junho de 2019. Instruções e template disponíveis em 
http://pt.cieemat.com/instrucciones_para_autores  
 

O envio de trabalhados realiza-se através do seguinte link:   
http://pt.cieemat.com/abstracts/*/submit_communication/send1  
 

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

 
 

 
   

 

  

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 
 

» 9
th
 International Conferences on Tourism (ICOT) | prazo para submissão termina a 30 de abril de 2019 | 

26 a 29 de junho de 2019 | Braga, Porto, Portugal 
 

» AGEINGCONGRESS2019 e Congresso Internacional de Envelhecimento | prazo para submissão 

termina a 1 de maio de 2019 | de 25 a 28 de maio de 2019 | Coimbra, Portugal 
 

» 18
th
 International Conference on Corporate Social Responsibility and the 9th Organizational Governance 

Conference | prazo para submissão termina a 30 de maio de 2019 | 10 a 13 de setembro 2019 | 

Barcelos, Portugal 
 

» 26
th
 EUCLIDES - Network General Meeting and International Conference on “Education and Research 

for the next decade” | prazo para submissão termina a 15 de abril de 2019 | 2 e 3 de maio de 2019 | 

Portalegre, Portugal 

 
 

 
   

 

 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SNIP SJR IF 
» Computer Systems Science and Engineering 2.461 1.224 1.968 
» Journal of International Marketing 1.757 1.551 3.033 
» Annual review of food science and technology 2.277 2.121 6.356 
» Animal Feed Science and Technology 1.586 1.112 2.352 
» Bioenergy Research 1.268 1.318 3.361 
» Annual Review of Biophysics 3.879 9.665 14.611 
» Social Cognitive and Affective Neuroscience 1.288 2.388 4.328 
» Social Science Research 1.266 1.047 1.597 

 
 

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 
 

» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D 
– projetos individuais | Aberto em permanência 
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