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 Apresentação de propostas para a criação de Núcleos de 
Investigação da C3i 

Está aberto o período para apresentação de propostas para a criação de Núcleos de 
Investigação que tem início a 1 de dezembro de 2013 e termina a 28 de fevereiro de 
2014. 
 

Mais informações em www.c3i.ipportalegre.pt 

   

   

 

 Subprojecto Alimentação Saudável distinguido com Menção 
Honrosa nos “Prémios SPESE” 

O Subprojeto Alimentação Saudável nas Escolas do Concelho de Portalegre (RITECA II) 
foi distinguido, com Menção Honrosa, no II Concurso Nacional de Boas Práticas em 
Saúde Escolar, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Escolar 
(SPESE). 
 

A apresentação pública decorreu na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade 
Católica do Porto, no dia 11 de novembro. 
 

   

 

 Workshop do Projeto PROVALUE realizou-se na ESTG-IPP 

O CVR - Centro para a Valorização de Resíduos da Universidade do Minho organizou 
dois workshops sobre valorização de resíduos da indústria agroalimentar, em 
Guimarães e em Portalegre, respetivamente nos dias 19 e 26 de novembro.  
 

A iniciativa inseriu-se no âmbito do projeto PROVALUE - Promoção e capitalização de 
soluções de valorização de resíduos na indústria agroalimentar do sudoeste europeu, 
cofinanciado pelo FEDER ao abrigo do Programa Interreg IV B SUDOE. 

 
   

 

 A C3i esteve na ENOVE + 

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro a C3i participou em mais uma edição da ENOVE + que 
decorreu no pavilhão desportivo de Nisa. 
 

A par da divulgação dos projetos em curso, a C3i aproveitou o evento para dar a 
conhecer as áreas nas quais faz prestações de serviços. 

www.c3i.ipportalegre.pt  
  

 

novembro 2013  
 

http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=57
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=57
http://www.c3i.ipportalegre.pt/
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=284&Itemid=57
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=284&Itemid=57
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=57
http://www.c3i.ipportalegre.pt/uploads/Workshop%20de%20Portalegre.pdf
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=60


 

 
c3i@ipportalegre.pt 

Lugar da Abadessa, Apartado 148  7301-901 Portalegre | T: 245 300 205 

 

 

 

 

 Congresso Internacional de Gestão de Água, Resíduos e Energia: 
chamada de trabalhos termina a 30 de janeiro  

Termina a 30 de janeiro de 2014 a chamada de trabalhos para o Congresso 
Internacional de Gestão de Água, Resíduos e Energia. 
 

O evento, organizado por professores e investigadores da C3i/IPP, da Universidade 
de Extremadura e da Universidade de Salamanca, vai realizar-se no Porto, de 16 a 18 
julho de 2014. 
 

Mais informações em http://www.ewwm.net/ 
 

   

 

 Congresso Internacional de Educação, Inovação e Tecnologias 
Educativas: chamada de trabalhos termina a 6 de fevereiro 

De 23 a 25 de julho de 2014, irá realizar-se em Barcelona o Congresso Internacional 
de Educação, Inovação e Tecnologias Educativas, organizado por professores e 
investigadores da C3i/IPP e da Universidade da Extremadura. 
 

A chamada de trabalhos termina a 6 de fevereiro. 
 

Mais informações em http://iceilt.com/ 
 

 

 

  

Produção científica: sugestão de revistas onde publicar 
(indexadas na WoS e/ou Scopus) 

3C EMPRESA (como publicar) 
3C TECNOLOGÍA (como publicar) 

3C TIC (como publicar) 
Administrative sciences (como publicar) 
Economics and management research projects (como publicar) 
e-fabulations: e-journal of children’s literature (como publicar) 
Engenharia ambiental: pesquisa e tecnologia (como publicar) 
Environmental humanities (como publicar) 
História e cultura (como publicar) 
The open veterinary science journal (como publicar) 
 
 

   

 

 Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 

- Primeiros concursos: Horizonte 2020 [começa a 11 de dezembro] 
 

- Concurso Europeu na Área da Inovação Social [termina a 11 de dezembro] 
 

- Candidaturas ao Programa PROGRESS [termina a 16 de dezembro] 
 

- Concurso para Projetos Exploratórios do Programa Carnegie Mellon Portugal - 2013 
[termina a 18 de dezembro] 
 

- Prémio Delta de Hipertensão Arterial [termina a 31 de dezembro] 
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