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IPPORTALEGRE APRESENTOU CANDIDATURA DE NOVA UNIDADE DE I&D 

 

O IPPortalegre, na qualidade de Instituição de Gestão Principal, submeteu a candidatura do 
VALORIZA - Centro de Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos, que integra um 
conjunto alargado de outras Instituições de Ensino Superior (IPBeja, Universidade do Algarve, 
Universidade Lusíada, Universidade de Granada, IPTomar, IPCastelo Branco, FCT-UNL, 
Universidade da Extremadura, Universidade de Évora, Universidade do Minho) e de empresas (Galp, 
Delta, ADER-AL, INIAV). 
 

A equipa de investigação do VALORIZA é composta por 23 membros integrados doutorados, 3 
membros integrados alunos de doutoramento e 28 membros colaboradores. 

 
 

 
   

 

  
IPPORTALEGRE INTEGRA UNIDADE DE I&D NA ÁREA DA ENFERMAGEM  
 

Os Institutos Politécnicos de Portalegre e de Beja e as Universidades do Algarve e dos Açores 
integram a Unidade de I&D NURSE'IN - Nursing Research Unit for South and Islands, que tem como 
Instituição de Gestão Principal o Instituto Politécnico de Setúbal. Esta Unidade de I&D conta ainda 
com as Universidades de Évora e da Madeira e com o Instituto Politécnico de Castelo Branco na 
qualidade de Instituições Colaboradoras. 
 
A equipa de investigação do NURSE’IN é composta por 23 membros integrados, 5 dos quais com 
vínculo ao IPPortalegre, e 29 membros colaboradores. 

 
 

 
   

 

  
INVESTIGADORES DO IPPORTALEGRE INTEGRAM VÁRIAS UNIDADES DE I&D 
 

Para além do VALORIZA e do NURSE’IN, há ainda investigadores do IPPortalegre que fazem parte, 
como membros integrados, de outras Unidades de I&D, em áreas específicas, entre as quais se 
destacam a Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas, o Centro 
de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território, o Centro de Matemática e Aplicações, o 
Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, o Centro de Investigação e 
Estudos em Belas Artes, o Centro de Estudos Comparatistas; o Instituto de Comunicação da Nova, o 
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e 
Europeias; o Instituto de Bioengenharia e Biociências, o Centro de Linguística - UL, o Instituto de 
Saúde Ambiental, o Centro de Recursos Naturais e Ambiente e o Centro Interdisciplinar de Ciências 
Sociais da Universidade Nova de Lisboa. 

 
 

 
   

 

  

EQUIPA DO PROJETO RUMMUNITY REALIZA TRABALHOS DE CAMPO 
 

A equipa de investigação do projeto RUMMUNITY esteve a realizar trabalhos de campo (recolha de 
amostras de sangue para despiste de doenças infetocontagiosas, primo-vacinação e desparasitação 
das vacas dadoras), no dia 7 de fevereiro, numa das explorações agropecuárias parceira do projeto – 
Herdade da Granja. 
 

Cofinaciado pelo FEDER no âmbito do programa COMPETE 2020, o projeto procura testar a 
viabilidade do tratamento da falha na transferência da imunidade passiva mediante a administração 
de plasma proveniente de animais adultos saudáveis de vacinação, sendo posteriormente objeto de 
uma recolha de sangue. Pretende-se ainda contribuir para a diminuição da mortalidade e morbilidade 
dos vitelos afetados, para a maior rentabilidade das explorações, mas também obter mais informação 
sobre a falha na transferência da imunidade passiva em explorações em regime extensivo. 

 
 

 
   

 

  

PARCEIROS DO PROJETO EUROACE_LERA REUNEM-SE EM ÉVORA 
 

Reuniram, no dia 7 de fevereiro, em Évora, os parceiros do projeto EUROACE_LERA para discutir os 
pedidos de modificação do projeto, fazer o ponto de situação das tarefas e o plano de trabalhos para 
os próximos meses. 
 
O projeto, cofinaciado pelo FEDER no âmbito do Programa INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 
(POCTEP), tem como objectivo consolidar uma rede de apoio a projetos empresariais, concretizar 
uma metodologia de intervenção conjunta para constituição de um ecossistema único na região 
EUROACE, desenvolver o espírito empreendedor, em particular entre os jovens.  

 
 

 
   

 

  
EQUIPA DO PROJETO OLEAVALOR REALIZA TRABALHOS DE CAMPO 
 

A equipa de investigação do projeto OLEAVALOR (cofinaciado pelo FEDER no âmbito do programa 
Alentejo 2020), em conjunto com os alunos da licenciatura de Agronomia e do mestrado em 
Agricultura Sustentável, realizaram trabalhos de campo que tiveram como objectivo observar os 
estados fenológicos das oliveiras. 
 
O projeto procura avaliar e melhorar o potencial produtivo das principais variedades regionais de 
oliveira ('Galega vulgar', 'Cobrançosa', 'Verdeal Alentejana', 'Cordovil de Serpa', 'Azeiteira', 
'Blanqueta', 'Carrasquenha de Elvas'), com vista à sua utilização em sistemas de produção intensiva. 
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ENCONTRAM-SE ABERTOS CONCURSOS PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

» Bolsa de Investigação (BI) na área das Ciências Sociais | apresentação de candidaturas de 28 fevereiro a 
13 de março de 2018 | A bolsa terá a duração de 5 meses, com início previsto a 2 de abril de 2018. 
 

» Bolsa de Investigação (BI) na área da Engenharia do Ambiente e áreas afins | apresentação de 
candidaturas de 28 fevereiro a 13 de março de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, eventualmente 
renovável por igual período ou até ao término do projeto, com início previsto a 2 de abril de 2018. 

 
» Bolsa de Investigação (BI) na área das Ciências Agrárias e afins | apresentação de candidaturas de 6 a 19 

de março de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, eventualmente renovável até ao limite de 18 
meses, com início previsto a 10 de abril 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. 
 

 
 

 
   

 

  

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS 
 

» I Congresso Internacional em Planeamento Sustentável e Ordenamento Territorial | prazo para 
submissão termina a 30 de março de 2018 | 4 a 6 de junho de 2018 | Madeira, Portugal 

 

» XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação | prazo para submissão 
termina a 15 de abril de 2018 | 11 a 13 de outubro de 2018 | Coimbra, Portugal 

 

» International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies.  | prazo 
para submissão termina a 30 de abril de 2018 | 21 a 23 de novembro de 2018 | Lisboa, Portugal 

 

» VIIth GECAMB 2018 | prazo para submissão termina a 8 de julho de 2018 | 8 e 9 de novembro de 
2018 | Setúbal, Portugal 

 
 

 
   

 

 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SJR IPP SNIP 
» Journal of Marketing for Higher Education 0.981 0.838 2.29 
» Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME 1.315 0.728 2.47 
» Annual Review of Plant Biology 6.254 14.03 25.22 
» Remote Sensing of Environment 2.943 3.073 6.92 
» Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 1.404 1.131 3.35 
» Journal of New Materials for Electrochemical Systems 0.205 0.158 0.36 
» Journal of School Nursing 0.531 0.524 0.9 
» Journal of Financial Economics 4.604 13.218 5.77 

 

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 
 
» Segunda convocatória do Programa INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 | 

Termina a 28 de março de 2018 
 

» Acreditação de Entidades: Vale Economia Circular | Termina a 29 de março de 2018 
 
» Bolsa de Licença Sabática | Aberta em permanência 

 
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | Aberta em permanência 
 

 
 

 
   

 

http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital_BI_ciencias_sociais.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital_BI_ECO2CIR.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/Edital_INNOACE_atividade2.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=725&Itemid=8
http://www2.uma.pt/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=2950&Itemid=69&year=2018&month=06&day=04&uid=a5192bafc76c7e353274c27b79a8f915
https://congressospce2018.wixsite.com/spce2018-fpceuc/apresentacao
http://hcist.scika.org/?page=home
http://www.gecamb.esce.ips.pt/pt/callforpapers
http://www.tandfonline.com/loi/wmhe20
http://mechanicaldesign.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx
http://www.annualreviews.org/journal/arplant
https://www.journals.elsevier.com/
http://www.springer.com/energy/systems%2C+storage+and+harvesting/journal/40565
http://new-mat.org/
http://journals.sagepub.com/home/jsn
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financial-economics/
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=757&Itemid=684
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=684
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=447&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=81

