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C3i TEM NOVA MARCA GRÁFICA 
 
Foi apresentada no Dia do Instituto Politécnico de Portalegre (25 de novembro de 2015) a nova marca 
gráfica que surgiu da necessidade de se adotar uma linguagem visual coerente e unificadora, capaz 
de transmitir os valores e os fatores de diferenciação do IPPortalegre. 
 
De futuro esta vai ser a nova imagem da C3i que já foi implementada também na página web, em 
www.c3i.ipportalegre.pt  

   
   

 

  

C3I INCENTIVA A DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 
Em 2016, a C3i pretende aumentar o número de depósitos no RCAAP do IPPortalegre. Para isso 
devem contribuir todos os investigadores, através do auto depósito ou do envio dos documentos para 
a C3i. 
 
Como forma de ajudar os investigadores a publicarem também os trabalhos de investigação em 
revistas indexadas, a C3i vai divulgar mensalmente uma lista de revistas, com o respetivo link onde 
podem ser consultadas todas as informações necessárias à submissão de trabalhos para publicação.  

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 
 SNIP SJR IF 

 » Computer Systems Science and Engineering 2.461 1.224 1.968 
 » Journal of Marketing 4.588 7.332 5.908 
 » 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 
 » Advanced Energy Materials 2.922 6.113 13.067 
 » Social Science Research 1.266 1.047 1.597 
 » Journal of Advanced Nursing 1.464 0.844 2.019 

 

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 
 
» Projetos Inovadores no Domínio Educativo - Desenvolvimento do Ensino Superior | termina a 11 de 

 fevereiro
 

» Prémio Europeu de Energia Sustentável |  termina a 22 de fevereiro
 
» Ações COST   |  apresentação prevista para 23 de fevereiro
 
» 2º Concurso para projetos colaborativos em Materiais Avançados   |  termina a 29 de fevereiro

 
 » ALENTEJO 2020 Projetos em co-promoção | termina a 15 de março 
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