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V SEMINÁRIO DE I&DT: CALL FOR PAPERS ATÉ 15 DE AGOSTO 
 
A C3i está a organizar o V Seminário de I&DT que terá lugar nos dias 6 e 7 de dezembro de 2016, 
sob o tema Novos desafios… novas agendas de investigação. 
 

Os investigadores inscritos nos núcleos de investigação da C3i, a comunidade académica e os alunos 
dos mestrados do IPPortalegre podem, até ao dia 15 de agosto, submeter os resumos das 
comunicações/posters que pretendem apresentar. Cada proponente pode submeter, no máximo, três 
comunicações (duas como orador e uma como coautor). 
 

Serão disponibilizadas, em breve, mais informações sobre áreas para apresentação de 
comunicações/posters, datas importantes, modalidades e normas de submissão. 

   
   

 

  

C3i ORGANIZOU MESA REDONDA NO DIA DA CRIANÇA 
 
Para assinalar o Dia da Criança, a C3i organizou, pela primeira vez, uma mesa redonda, sob o tema 
O lugar da criança na investigação científica, que teve lugar no dia 1 de junho, no Auditório dos 
Serviços Centrais, e que contou com os investigadores: Amélia Marchão, Helder Henriques, Elisabete 
Mendes, Margarida Malcata, Miguel Castro e Teresa Mendes. 
 

Os investigadores convidados colaboram ou colaboraram em projetos de investigação e têm artigos 
depositados no RCAAP sobre assuntos relacionados com a criança. Foi com base nesses artigos, e 
noutros que entretanto publicaram, que se centraram as suas intervenções, moderadas por Amélia 
Canhoto e Catarina Dias. 

   
   

 

  

BIOBIP ENERGIA JÁ CAPTOU ATENÇÃO DE INVESTIDORES 
 
O investigador Paulo Brito, coordenador do BEMS - Núcleo de investigação em Energia e Materiais 
Sustentáveis, e responsável pelo centro de experimentação da BioBip Energia, em entrevista à Rádio 
Portalegre, referiu que “a investigação desenvolvida na incubadora de empresas do IPP já é aplicada 
em várias empresas, nomeadamente em suiniculturas e indústrias de transformação de cortiça.”. 
 

De acordo com o investigador, a BioBip Energia, vocacionada para o aproveitamento energético de 
resíduos de biomassa, “tem conseguido demonstrar às empresas tecnologia capaz de rentabilizar os 
resíduos e já captou a atenção de investidores do Alto Alentejo, do país e do estrangeiro.”. 

   
   

 

  

CONGRESSOS: CALLS ABERTAS 
 

» III Congresso Internacional CADIn | prazo para submissão termina a 15 de julho | realiza-se de 20 a 
22 de outubro | Lisboa 
 

» International Workshop on Educational Literacy | prazo para submissão termina a 30 de julho | 

realiza-se de 28 e 29 de novembro | Santiago do Chile 
 

» III Jornada em Estudos de Género | prazo para submissão termina a 30 de julho | realiza-se de 21 a 

23 de novembro  | Lisboa 
 

» Colóquio Internacional: Os Jovens e os consumos de Media | prazo para submissão termina a 19 de 
setembro | realiza-se de 6 a 7 de dezembro | Açores 

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 
 

SNIP SJR IF 
» Engineering Design Graphics Journal 2.528 2.994 1.525 
» Statistical Methodology 1.395 1.615 0.603 
» Journal of Plant Nutrition and Soil Science 1.86 2.619 1.459 
» Plant Science 1.477 1.460 3.607 
» GCB Bioenergy 1.607 2.16 4.59 
» International Journal of Hydrogen Energy 1.264 1.330 3.205 
» Journal of Finance 5,424 17,138 6,25 
» Environmental Health Perspectives 2.122 2.775 6.781 

 

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 
 
» Prémio “Hire.me app” | termina a 15 de julho 

 

» Concurso de bolsas individuais de Doutoramento e Pós-doutoramento - 2016 | termina a 15 de julho 
 

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

 

» Europa Criativa - procura de parceiros | em curso 
 

   
   

 

http://congressointernacional2016.cadin.net/pt
http://www.ciae.uchile.cl/index.php?langSite=es&page=view_inscripcion_2016silechile
http://jornadasemestudosdegenero.blogspot.pt/p/iii.html
http://noticias.uac.pt/pt-pt/artigo/call-papers-coloquio-internacional-os-jovens-e-os-consumos-de-media
http://www.edgj.org/index.php/EDGJ/index
http://www.journals.elsevier.com/statistical-methodology/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-2624/issues
http://www.journals.elsevier.com/plant-science/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1757-1707/issues
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6261
http://ehp.niehs.nih.gov/
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=630&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=629&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=628&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=628&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=619&Itemid=81

