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DESPACHO PRES 16/2016: PROJETOS DE I&D 
 
Entrou em vigor no dia 2 de março o Despacho PRES 16/2016, sobre projetos de I&D, que foi 
divulgado junto de todos os investigadores da C3i e de toda a comunidade académica. 
 
No essencial, o documento determina que toda e qualquer participação em projetos de I&D deve ser 
comunicada à C3i, respeitando o que estipulado, em particular os prazos definidos no despacho.  

   
   

 

  

PROJETOS RECENTEMENTE APROVADOS 
 
O IPPortalegre viu aprovados recentemente os seguintes projetos: 
» Rede de Incubadoras de Base Tecnológica do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia 

(SRTT) do Alentejo 
» PIN – Poli-entrepreneurship innovation network 
» FlexStone – Novas Tecnologias para a Competitividade da Pedra Natural  
» OLEAVALOR – Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas 
 
O investimento total destes projetos é de 4.046.978,29 euros, sendo a componente do IPPortalegre 
de 229.479,20 euros. 

   
   

 

  

C3i PARTICIPA NO WORKSHOP CIÊNCIA ABERTA | CONHECIMENTO PARA TODOS 
 
Amélia Canhoto, colaboradora da C3i na área da Informação e Documentação Científica, participou 
no Workshop Ciência Aberta | Conhecimento para todos: do conceito à ação, que teve lugar em 
Lisboa, no dia 29 de março. 
 
A Secretaria de Estado para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reforçou a importância do 
documento Política Nacional de Ciência Aberta, no qual refere que o Estado e as entidades por si 
tuteladas assumem como princípios fundamentais o acesso aberto às publicações e aos dados 
científicos resultantes de investigação financiada por fundos públicos, bem como a garantia da sua 
preservação, por forma a permitir a sua reutilização e o acesso continuado. 
 

   
   

 

  

FCT CONVIDA INVESTIGADORES A APRESENTAREM CONTRIBUTOS E SUGESTÕES 
 
A FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) pretende envolver toda a comunidade de 
investigação e inovação nacional na preparação e/ou operacionalização de estratégias, programas e 
ações a desenvolver.  
 
Criou uma caixa de correio eletrónico (ideias@fct.pt) para receção de contributos e de sugestões para 
a implementação da política de C&T, ficando a aguardar os contributos construtivos dos 
investigadores, que permitam à FCT aprofundar o conhecimento das diversas realidades e 
perspetivas relativamente ao(s) caminho(s) a seguir para o desenvolvimento sustentado e 
internacionalização da ciência em Portugal. 

   
   

 

  

BOLSAS DE PÓS-DOUTORAMENTO SUBSTITUÍDAS POR CONTRATOS DE TRABALHO 
 
O Conselho de Ministros aprovou este mês a substituição de bolsas de pós-doutoramento por 
contratos de trabalho.  
 
A medida pretende estimular o emprego científico em todas as áreas do conhecimento e será 
aplicada de forma gradual.  
 
Prevê-se que, ainda este ano, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), abra concursos para 
contratação de novos doutorados e de bolseiros de pós-doutoramento que desenvolvam a sua 
atividade, em instituições públicas e privadas, há mais de três anos. 

   
   

 

  

CONGRESSOS: CALLS ABERTAS 
 

» International Conference Regional Helix 2016 | prazo para submissão termina a 15 de abril | de 29 
de junho a 1 de julho | Castelo Branco 
 

» Colóquio Internacional - A Geografia na construção do futuro desejado | Colóquio Internacional em 
Língua Portuguesa | prazo para submissão termina a 30 de abril | realiza-se a 13 e 14 de outubro | 
Porto 
 

» Congresso Internacional Cooperação e Educação (III COOPEDU): Cidadania Global | prazo para 
submissão termina a 16 de maio | realiza-se de 27 a 29 de junho | Lisboa 
 

» International Conference on Space and Cinema | prazo para submissão termina a 31 de maio | 
realiza-se de 28 a 30 novembro | Lisboa 

   
   

 

  

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 
 

SNIP SJR IF 
» Computers and Graphics 3.247 2.578 3.585 
» Journal of International Marketing 1.757 1.551 3.033 
» Agronomy for Sustainable Development 1.76 1.385 3.688 
» Animal Feed Science and Technology 1.586 1.112 2.352 
» International Journal of Energy Research 2.01 1.76 2.418 
» Green Chemistry 4.58 6.15 8.020 
» Journalism 1.16 0.986 1.287 
» Journal of Research in Science Teaching 3.45 2.86 3.162 

 

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 

   
   

 

  

ALENTEJO 2020 ABRIU CONCURSOS SIAC 
 
O Alentejo 2020 abriu concursos no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), no 
domínio da Competitividade e Internacionalização, que se destinam a projetos de:  
» Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico 
» Promoção do Espírito Empresarial 
» Internacionalização 
» Qualificação  
 
O prazo para submissão de candidaturas termina a 31 de maio. 

   
   

 

  

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO 
 
» Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 2017-2018 | termina a 15 de abril 

 

» Projetos colaborativos transnacionais na área da Água e Agricultura | termina a 19 de abril 
 

» Programa CYTED – Programa Ibero Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento | 
termina a 21 de abril 

 

» Ações COST | termina a 21 de abril 
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