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“VALE” I&DT: IPPORTALEGRE INTEGRA BOLSA DE ENTIDADES ACREDITADAS 
 
O IPPortalegre é uma entidade acreditada, no âmbito do Projeto Simplificado “Vale” I&DT”, para 
prestar serviços de consultoria especializada em atividades de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (I&DT), na área das tecnologias de tratamento e valorização ambiental, bem como 
serviços de transferência de tecnologia nos domínios prioritários da estratégia de investigação e 
inovação para uma especialização inteligente RIS3. 
 

Esta acreditação permite às PMEs candidatarem-se à aquisição de serviços de I&DT a uma entidade 
do sistema científico e tecnológico (SCT), a qual deverá ser selecionada da lista de entidades 
qualificadas. 

   
   

 

  

JÁ SÃO CONHECIDOS OS DADOS DO MULTIRANK 2016 
 
O Instituto Politécnico de Portalegre, no conjunto das 27 instituições portuguesas de ensino superior 
que foram avaliadas (15 universidades e 12 politécnicos), ocupa o 22.º lugar. 
 

Na edição de 2016 foram avaliadas e seriadas mais de 1300 instituições de ensino superior em todo o 
mundo, incluindo 27 portuguesas. 
 

O U-Multirank é promovido pela União Europeia e avalia 31 indicadores, agrupados em cinco áreas: 
ensino, investigação, transferência de conhecimento, internacionalização e envolvimento regional. O 
ranking das instituições é estabelecido de acordo com o número de classificações com a pontuação 
máxima (categoria A) nos 31 indicadores avaliados. 

   
   

 

  

CONGRESSOS: CALLS ABERTAS 
 

» Congresso Internacional “Transformações e (In)Consistências das Dinâmicas Educativas Mudanças 
na Educação e Lei de Bases | prazo para submissão termina a 19 de junho | 14 e 15 de outubro | Coimbra 
 

» Congresso Internacional “As Mulheres e as Guerras no Mundo Contemporâneo” | prazo para 
submissão termina a 15 de junho | 28 e 29 de setembro | Lisboa 

 

» V Congresso Internacional de Cidades Criativas | prazo para submissão termina a 3 de julho | 

realiza-se de 25 a 27 de janeiro de 2017 | Porto 
 

» Congresso de Cuidados Paliativos Pediátricos do Alto Minho | prazo para submissão termina a 12 
de setembro | realiza-se de 20 a 22 de outubro | Viana do Castelo 

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 
 

SNIP SJR IF 
» Materials and Design 3.391 2.335 4.137 
» Journal of Marketing Research 2.211 3.225 4.488 
» Progress in Natural Science: Materials International 2.073 0.923 2.608 
» Irrigation Science 0.835 0.629 1.461 
» Biofuels, Bioproducts and Biorefining 1.628 1.622 4.133 
» Annual Review of Biophysics 3.879 9.665 14.611 
» American Journal of Sociology 4.19 2.96 3.545 
» Health Education and Behavior 1.24 1.63 2.131 

 

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 
 
» Plataforma Transatlântica para as Ciências Sociais e Humanidades (T-AP) | termina a 29 de junho 

 

» 2.ª Edição do Prémio APAV para a investigação | termina a 30 de junho 
 

» Acordo de Cooperação Científica entre Portugal e a Polónia | termina a 30 de junho 
 

» Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico (SI I&DT) | termina a 30 de 
junho 

 

» Candidaturas para projetos de investigação | termina a 18 de julho 
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