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 Cerca de 50 alunos de diversos países participaram no iPerasmus 

Com o tema “Environmental Remediation and Energy Production Tecnologies”, o 
Programa Intensivo Erasmus, contou com cerca de 50 alunos oriundos de diversos 
países. 
 

O iPerasmus decorreu entre os dias 31 de agosto e 14 de setembro, na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre e, para além da 
componente de aulas intensivas, teve também uma componente cultural. O balanço 
feito pelos participantes foi bastante positivo. 

   

   

 

 Investigadores do projeto SATFOR organizaram ações formativas 

O projeto SATFOR - Desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas para 
melhorar a prevenção, a eficácia e a segurança em matéria de extinção de incêndios 
florestais, cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do programa INTERREG IV B, SUDOE, 
que teve início a 1 de janeiro de 2012, terminou a 30 de setembro. 
 

O principal objetivo do projeto consistiu na concretização e execução de ações 
inovadoras de grande valor tecnológico necessárias para prevenir e incrementar a 
segurança e eficácia na extinção de grandes incêndios florestais. Neste âmbito, mais de 
40 formandos, que integram os Corpos de Bombeiros do distrito de Portalegre, 
Bombeiros Canarinhos (ANPC) e Chefes de equipas de Sapadores Florestais (AFN), 
participaram nas ações formativas desenvolvidas no âmbito do projeto, que se 
realizaram na Escola Superior Agrária de Elvas, nos dias 10, 11 e 12 de setembro. 

   

 

 V Encontros de Portalegre 

Realizaram-se na Escola Superior de Educação de Portalegre os V Encontros de 
Portalegre, com o tema “A governação à lupa das operações críticas: os limites do 
insuportável e do intolerável das políticas e das ações públicas”. 

O evento, organizado por investigadores da C3i/IPP, em parceria com o CESNOVA 
(Universidade Nova de Lisboa) e com o INCT-inEAC (Universidade Federal Fluminense - 
Brasil), decorreu entre os dias 16 e 18 de setembro. 

   

 

 A 6.ª reunião de coordenação do projeto ALTERCEXA II decorreu 
em Portalegre 

Nos dias 25 e 26 de setembro, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico de Portalegre, decorreu a 6.ª reunião de coordenação do projeto 
ALTERCEXA II – Medidas de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas através da 
Promoção de Energias Alternativas no Centro, Extremadura e Alentejo – fase II, 
organizada em parceria com a AREANATejo. 
 

Além do ponto de situação do projeto, feito para cada entidade parceira, o programa 
contou com uma visita técnica à VALNOR e com uma visita cultural a Marvão. 
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 Investigadores da C3i/IPP estudam a construção de um 
eletrolisador para produção de hidrogénio 

O projeto Materiais funcionais para a produção eletrolítica de hidrogénio, financiado 
pela FCT, surge no âmbito de uma candidatura do Instituto Superior Técnico em 
parceria com o Instituto Politécnico de Portalegre e visa a construção de um 
eletrolisador que permita a produção de hidrogénio com grande pureza, que seja 
bastante eficiente em termos energéticos. 
 

No âmbito deste projeto, o IPP vai acolher, durante duas semanas, uma bolseira de 
doutoramento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). 
 

   

 

 Projetos do IPP em destaque no portal TV Ciência 

No final do mês de setembro foram publicadas no portal da TV Ciência, três 
reportagens sobre projetos desenvolvidos por investigadores da C3i/IPP: 
 

- Unidade de gaseificação de biomassa sólida do IPP dá apoia a indústria   
 

- Investigadores do Politécnico de Portalegre estudam sistema inovador de produção 
de hidrogénio 
 

- Plataforma online inova explorações de bovinos de carne 
 

 

 

  

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

Cuadernos de desarrollo rural – (como publicar) 
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa – (como publicar) 
Cultural Studies – (como publicar) 

Disability and Health Journal – (como publicar) 
Entrepreneurship and Regional Development – (como publicar) 
Environment Protection Engineering – (como publicar) 
European Journal of Horticultural Science – (como publicar) 
Informação & Sociedade-Estudos – (como publicar) 
Information Society – (como publicar) 
Journal of Education for Teaching – (como publicar) 
 
 

   

 

 Oportunidades de financiamento e apoio à investigação 

- Preparação de propostas: Centros de Co-localização em Portugal [termina a 10 de 
outubro] 
 
- Apoio à investigação_Fundación Mapfre [termina a 11 de outubro] 
 
- Bolsas MAPFRE "Primitivo de Vega" [termina a 18 de outubro] 
 
- Candidaturas pontuais ao Programa Escolhas [termina a 31 de outubro] 
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http://www.tandfonline.com/toc/cjet20/current
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http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=81
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=277&Itemid=81

