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V SEMINÁRIO DE I&DT: CALL FOR PAPERS ATÉ 15 DE SETEMBRO 
 
O prazo para submissão de resumos para apresentação de comunicações/e-posters, no âmbito do V 
Seminário de I&DT: novos desafios…novas agendas de investigação, termina a 15 de setembro. 
 
Na página web do Seminário (http://c3iseminarios.ipportalegre.pt/) estão disponíveis informações 
sobre normas de submissão, áreas temáticas para apresentação de comunicações/e-posters, datas 
importantes e destinatários. 
 
Nesta edição, as submissões de resumos e de artigos para publicação no livro de atas serão 
efetuadas através da plataforma EasyChair 
 

   
   

   

CONSELHO CONSULTIVO DOS NÚCLEOS DE INVESTIGAÇÃO 
 
Os quatro Núcleos de Investigação, cumprindo o estipulado no Regulamento da C3i, optaram por 
constituir um único Conselho Consultivo comum, composto pelos seguintes Professores Doutores: 
» Mário Costa: Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa 
» Wilson Abreu: Escola Superior de Enfermagem do Porto 
» Luís Baptista: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 
» José Tribolet: Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa 
» Álvaro Mendonça: Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
» Benvindo Maçãs: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP 
 

   
   

 

  

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS OU AFINS 
 
Encontra-se aberto um concurso para Bolsa de Investigação (licenciatura) na área das Ciências 
Agrárias ou afins para desenvolver trabalhos de investigação, sob a orientação científica do Professor 
Doutor Francisco Mondragão Rodrigues, no âmbito do projeto OLEAVALOR - Valorização das 
Variedades de Oliveira Portuguesas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), através do Programa Operacional Regional do Alentejo - PORTUGAL2020 - ALT20-45-
2015-08.  
 
A bolsa terá a duração de 12 meses, eventualmente renovável até ao limite de 30 meses. O prazo 
para apresentação de candidaturas decorre entre 16 e 29 de agosto. O edital do concurso pode ser 
consultado aqui. 

   
   

 

  

QUANTOS REGISTOS NO ORCID TERÁ O IPPORTALEGRE NO FINAL DE SETEMBRO? 
 
A C3i desafia todos os investigadores a efetuarem, até ao final de setembro, o seu registo no ORCID 
(Open Researcher and Contributor Identifier)! Porquê? 
 
Porque o ORCID, através da atribuição de um identificador universal a cada investigador, facilita a 
pesquisa sobre o número de publicações por investigador e por instituição (desde que as regras de 
afiliação sejam cumpridas). Sem o ORCID é quase impossível obter os dados corretos, devido à 
diversidade de serviços de informação onde os trabalhos são publicados e distribuídos, mas também 
à quantidade de trabalhos em co-autoria. REGISTE-SE AQUI! 
 

   
   

 

  

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM VÁRIOS EVENTOS CIENTÍFICOS 
 

 
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i irá 
divulgar mensalmente a listagem de eventos científicos, nos quais participaram os membros 
integrados e os membros colaboradores de cada núcleo. 
 
Pretende-se, desta forma, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores, quer 
participem como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como oradores ou co-
autores de propostas de comunicações e posters. 
 
A informação pode ser consultada aqui.  

   
   

 

  

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS 
 

» International Symposium on Verbs, Clauses and Constructions | prazo para submissão termina a 15 
de setembro | realiza-se de 26 a 28 de outubro | Logroño (La Rioja), Espanha 
 

» 4th International Conference on Education and Psychological Sciences | prazo para submissão 
termina a 10 de outubro | realiza-se de 12 a 14 de fevereiro de 2017 | Barcelona, Espanha 

 

» 7th International Conference on Economics, Trade and Development | prazo para submissão termina 
a 20 de outubro | realiza-se de 10 a 12 de março de 2017 | Paris, França 

 

» IV Congresso Internacional de Riscos | prazo para submissão termina a 30 de novembro | realiza-se 
de 9 a 12 de maio de 2017 | Coimbra, Portugal 

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 
 

SNIP SJR IF 
» International Journal of Computer Vision 5.068 5.633 5.671 
» International Journal of Research in Marketing 2.213 1.283 2.841 
» Animal Conservation 1.193 1.576 2.490 
» Agriculture, Ecosystems and Environment 1.674 1.879 3.762 
» Energy Journal 1.686 1.910 1.667 
» Energy Conversion and Management 1.948 2.156 4.808 
» Learning and Instruction 2.982 2.851 4.113 

» Journal of Financial Economics 4.028 9.920 5.070 
 

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 
 
» Intercâmbio de investigadores Portugal/Sérvia | termina a 16 de setembro 

 

» Intercâmbio de investigadores Portugal/Marrocos | termina a 30 de setembro 
 

» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) | Programas 
Mobilizadores | termina a 30 de setembro 
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