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IPPORTALEGRE TEM 25 PROJETOS DE I&DT EM CURSO 
 
A C3i é responsável, atualmente, pela gestão de 25 projetos de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (I&DT), que representam, para o IPPortalegre, um investimento superior a 1.782.650,00€.  
 

O número de projetos acompanhados pela C3i tem registado, nos últimos anos, um aumento significativo, 
fruto da interdisciplinaridade dos investigadores, mas também das redes de parceria estabelecidas com 
outras unidades de I&D, entidades regionais, nacionais e transfronteiriças e com empresas dos vários 
setores de atividade. No total, estes projetos representam um investimento global superior a 31.130.000,00 
euros, distribuído pelos 180 parceiros envolvidos. 
 

Para além dos projetos de I&DT, a C3i é ainda responsável pela gestão dos projetos relacionados com o 
CTeSP que representam um investimento total superior a 785.000,00 euros. 

 
 

 
   

 

  

PRIMEIRA REUNIÃO DE PARCEIROS DO PROJETO INTERATRIGO 
 
Decorreu no dia 24 de janeiro, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, a primeira 
reunião de parceiros do projeto INTERATrigo (POCI-01-0145-FEDER-023262), cofinanciado pelo 
FEDER, ao abrigo do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, na qual o 
Instituto Politécnico de Portalegre esteve representado. 
  
O projeto, liderado pelo Instituto Politécnico de Beja, pretende avaliar os efeitos conjugados de 
diferentes estratégias de fertilização azotada com diferentes volumes de rega, nas respostas 
produtivas de uma variedade de trigo melhorador, com vista à definição de um itinerário técnico 
potenciador da eficiência de uso do azoto em trigo regado. 

 
 

 
   

 

 
 

WORKSHOP «AS MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS» 
 
Realizou-se, no dia 23 de janeiro, no anfiteatro E1 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, o 
Workshop «As Melhores Práticas na Gestão de Resíduos», dinamizado pelo Centro para a 
Valorização de Resíduos (CVR), com o apoio do Instituto Politécnico de Portalegre. 
 

No workshop, subordinado à temática aproveitamento de resíduos, o investigador Paulo Brito 
apresentou uma comunicação sobres os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, ao nível da 
“valorização energética de resíduos por gaseificação térmica”, nas unidades piloto instaladas na 
BioBIP Energia e na Central de Biomassa. 

 
 

 
   

 

 
 

BIOBIP_ENERGIA RECEBE INVESTIGADORA JULIANA MEES  
 

A investigadora Juliana Mees, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), está na 
BioBIP_ENERGIA, desde 19 de janeiro, a convite do investigador Paulo Brito, com o objetivo de 
acompanhar as investigações e ensaios desenvolvidos no âmbito dos projetos de investigação, 
acompanhados pela C3i, com o intuito de levar para o Brasil inovações metodológicas que possam 
ser aplicadas no ensino da licenciatura de Engenharia Ambiental. 
 

Licenciada em Tecnologia Ambiental: Resíduos industriais e Doutorada em Engenharia Agrícola: 
Saneamento Ambiental, tem desenvolvido trabalhos de investigação na área de Tratamento de 
Efluentes Domésticos, Industriais e Agropecuários. 

 
 

 
   

 

  

ENCONTRAM-SE ABERTOS CONCURSOS PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

» Bolsa de Investigação (BI) em Engenharia do Ambiente ou Agronomia_A | apresentação de 
candidaturas de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, com 
início previsto para 01 de março de 2018. 
 

» Bolsa de Investigação (BI) na área da Engenharia do Ambiente ou Agronomia_B | apresentação de 
candidaturas de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, 
eventualmente renovação até ao limite de 18 meses, com início previsto a 01 de março de 2018 
 

» Bolsa de Investigação (BI) em Engenharia do Ambiente ou Civil | apresentação de candidaturas de 
30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, com início previsto a 
01 de março de 2018 

 
 

 
   

 

http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital%20bolsa_%20ambiente_agronomia.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital%20bolsa_ambiente_agronomia_POCTEP.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital%20bolsa_ambiente_construcao%20civil.pdf
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ENCONTRAM-SE ABERTOS CONCURSOS PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

» Bolsa de Investigação (BI) na área Design | apresentação de candidaturas de 05 a 19 de fevereiro 
de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, eventualmente renovável por igual período, com início 
previsto para 12 de março de 2018. 

 

» Bolsa de Investigação (BI) na área Marketing ou Relações Públicas | candidaturas de 05 a 19 de 

fevereiro de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, eventualmente renovável por igual período, 
com início previsto para 12 de março de 2018. 

 

» Bolsa de Investigação (BI) na área das Ciências Agrárias e afins | apresentação de candidaturas de 
06 a 20 de fevereiro de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, eventualmente renovável até ao 
limite de 18 meses, com início previsto a 12 de março de 2018.  

 
 

 
   

 

  

INVESTIGADOR DA C3I DISTINGUIDO PELA PUBLONS 
 

A Publons é uma plataforma gratuita para revisores científicos, onde podem apresentar as suas 
revisões por pares e contribuições editoriais em revistas internacionais. Foi lançada em 2012 e conta, 
atualmente, com mais de 200 mil investigadores.  
 
A C3i está representada nesta plataforma por quatro investigadores: António Calha, Eliseu Monteiro, 
Helder Henriques e Orlanda Póvoa. 

 
O investigador António Calha foi distinguido, em 2016 e em 2017, com o Publons Peer Review 
Awards - um evento anual que distingue os melhores revisores e editores mundiais. 

 
 

 
   

 

  

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 
 

» Congresso Internacional “Portugal na (e no tempo da) Grande Guerra” | prazo para submissão 
termina a 18 de fevereiro de 2018 | 19 a 20 de abril de 2018 | Vila Real, Portugal 
 

» 2º Congresso Internacional de Redes Sociais | prazo para submissão termina a 10 de março de 
2018 | 7 a 8 de junho de 2018 | Évora, Portugal 
 

» 4th International Congress Water, Waste and Energy Management | prazo para submissão termina a 
1 de maio 2018 | 18 a 20 de julho de 2018 | Madrid, Espanha 

 

» 4th International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering | prazo para 
submissão termina a 1 de maio de 2018 | 23 a 25 de julho de 2018 | Madrid, Espanha 

 
 

 
   

 

 
 

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS  
 

SJR IPP SNIP 

» Journal of Marketing Communications 0.936 0.675 1.62 
» Nuclear Engineering and Design 1.334 1.080 1.340 
» New Phytologist 2.049 3.573 6.72 
» Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 3.044 2.386 7.09 
» Journal of Power Sources 1.483 1.945 6.22 
» Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 0.423 0.225 0.49 
» Journal for nurses in professional development 0.364 0.326 0.38 
» Qualitative Sociology Review 0.407 0.136 0.270 

 

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 
 

» Estímulo ao Emprego Científico Individual 2017 | Termina a 12 de fevereiro de 2018 
 

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

 

» Acreditação de Entidades: Vale Economia Circular | Termina a 29 de março de 2018 
 

» Projetos de investigação em estudos avançados em Língua e Cultura Portuguesas | Termina a 30 
de novembro de 2018 

 

 
 

 
   

 

http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/BolsaDesign.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/BolsaMarketing.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/BolsaMarketing.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/edital_cosmeticos.pdf
https://publons.com/institution/6669/
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=725&Itemid=8
http://portugalnagrandeguerra.pt/
http://www.cires.uevora.pt/datas-importantes/
http://waterwaste18.com/
http://greenchemistry18.com/?utm_source=newsletter_293&utm_medium=email&utm_campaign=university-complutense-of-madrid-conferences-july-2018
http://www.tandfonline.com/loi/rjmc20
https://www.journals.elsevier.com/nuclear-engineering-and-design
http://nph.onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-4337
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-power-sources
http://www.tandfonline.com/loi/tpee20
http://journals.lww.com/jnsdonline/pages/default.aspx
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/index_eng.php
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=747&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
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=753&Itemid=684

