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APROVADO INVESTIMENTO DE 3,3 MILHÕES PARA AMPLICAÇÃO DA BIOBIP
O projeto submetido ao ALENTEJO 2020 para ampliação da BioBIP foi aprovado recentemente, com um
investimento total de cerca de 3,3 milhões de euros.
Cofinanciado pelo FEDER a 85%, prevê: obras de ampliação da BioBIP, que permitirão aumentar os espaços
de incubação e o desenvolvimento de novos projetos empresariais; complementar a linha de Investigação e de
transferência de tecnologia em produção de biocombustíveis e energia a partir da valorização de recursos
biomássicos; instalar um Centro de Experimentação e Prototipagem, Animação e Multimédia, integrado na
rede nacional e global de FABLAB.
O principal objetivo é servir a região Alentejo, numa perspetiva de funcionamento em rede, procurando
estabelecer uma forte ligação entre as instituições de ensino, formação e tecido empresarial e social.

INVESTIGADOR DO VALORIZA PARTICIPA EM ESTUDO DA NASA
O artigo científico do Professor Eric Vaz, Investigador do VALORIZA - Centro de Investigação para a
Valorização de Recursos Endógenos, que examinou as mudanças nos manguezais de Mumbai desde a
década de 1970, foi um dos artigos que serviu de base a um estudo divulgado no Earth Observatory da NASA.
Neste estudo, imagens de satélite da NASA compararam como a cobertura de mangue mudou nas últimas três
décadas. As duas imagens justapostas - uma capturada em 1988 e outra em 2017 - mostram como o
desenvolvimento urbano invadiu os manguezais, resultando na destruição de manguezais na floresta
reservada. O Investigador concluiu que se têm visto fortes declínios nos mangues do Mumbai nas últimas
décadas. De todo o sistema de manguezais da Área Metropolitana de Mumbai, 36% foram perdidos e
convertidos em áreas urbanas desde 1973.

INVESTIGADOR DO VALORIZA LANÇA LIVRO SOBRE ENSINO SUPERIOR
Joaquim Mourato, Investigador do VALORIZA, ex-Presidente do IPPortalegre e do CCISP, lançou o livro “40
anos, Ensino Superior Politécnico, caminhos percorridos e a percorrer”.
A obra foi apresentada pelo antigo secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Lourtie, numa cerimónia
presidida pelo atual secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira,
que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa, no dia 8 de julho.
Além do testemunho de todos os presidentes do CCISP (António de Almeida Costa, João Duarte Silva, Luís
Soares, Luciano de Almeida, João Sobrinho Teixeira, Nuno Mangas e Pedro Dominguinhos), tem o prefácio de
Jon File, director do Development and Consultancy Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) da
Universidade de Twente, e o posfácio de João Carrega, diretor do Ensino Magazine.

REVISTA APRENDER DISPONÍVEL NO RCAAP
A Revista APRENDER, editada pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) desde 1987,
passou a integrar o Portal RCAAP.
Tem como objetivos: promover o debate de ideias, a troca de experiências e a divulgação de trabalhos de
investigação a respeito das realidades educativas, sociais e culturais da região; divulgar os projetos e
atividades da ESECS designadamente nos domínios da formação, investigação e intervenção educativa, social
e cultural; incentivar a produção e divulgação de trabalhos de investigação de docentes e de equipas de
docentes da ESECS, procurando traduzir a diversidade de domínios científicos e de áreas de intervenção da
instituição; constituir um espaço de divulgação, debate e estudo em torno de problemáticas educativas, sociais
e culturais de carácter nacional e do seu impacto regional.

NOVO REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
Já está em vigor o novo Regulamento de Prestação de Serviços à Comunidade pelo Instituto Politécnico de
Portalegre. Foi publicado no dia 21 de agosto de 2019, através do Despacho n.º 7447/2019 - Diário da
República n.º 159/2019, Série II de 2019-08-21.
Visa regulamentar o regime de prestação de serviços à comunidade realizadas no âmbito do IPP, no qual se
integram as suas unidades orgânicas, unidades de investigação, unidades funcionais de suporte à atividade
académica, à atividade de gestão e de serviços à comunidade e quaisquer outras unidades criadas para a
prossecução dos objetivos do Instituto.
O novo regulamento está disponível para consulta na página da C3i.
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BIOENERGY INTERNATIONAL CONFERENCE
Vai ter lugar no Campus Politécnico de Portalegre, de 11 a 13 de setembro, a terceira edição da
Bioenergy International Conference.
Organizada por investigadores da C3i, do VALORIZA e pela AREANATejo – Agência Regional de
Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, a conferência tem como objetivo reunir
investigadores, docentes e empresas num fórum internacional de discussão de matérias relacionadas
com tecnologias, economia e legislação na área da Bioenergia. Em simultâneo, haverá uma
exposição/mostra de tecnologia e visitas à BioBip - Bioenergy and Business Incubator of Portalegre.

V CIEEMAT REALIZA-SE EM PORTALEGRE
O V Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia (CIEEMAT)
vai realizar-se de 11 a 13 de setembro de 2019, no Campus Politécnico de Portalegre. A iniciativa é
uma parceria de investigadores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca (CEFET/RJ) no Brasil, do Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de
Bragança, Universidade da Extremadura, Instituto Superior Técnico e Universidade de La Coruña.
O CIEEMAT é um encontro privilegiado de profissionais, investigadores, professores e estudantes
dos países Ibero-Americanos que desenvolvem a sua atividade na Energia e no Meio Ambiente,
congregando em torno das áreas supramencionadas o empreendedorismo e a inovação tecnológica.

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM EVENTOS CIENTÍFICOS
Porque é importante dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores, quer participem
como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como oradores ou coautores de
comunicações e posters, a C3i divulga a lista de eventos científicos nos quais participaram.
Esta informação é recolhida através das coordenações dos Núcleos de Investigação e dos
formulários preenchidos pelos investigadores.
A informação pode ser consultada aqui.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS
»

1.º Congresso Internacional Comunidades Envelhecidas Desafios para o Desenvolvimento | prazo para
submissão termina a 15 de setembro de 2019 | de 14 a 16 de novembro de 2019 | Castelo Branco

»

1st International Conference on Management, Technology and Tourism: Social Value Creation
(ICOMTT2020) | prazo para submissão termina a 30 de outubro de 2019 | 6 e 7 de fevereiro de 2020 |
Santarém

»

3rd International Conference on Materials Design and Applications 2020 | prazo para submissão termina
a 6 de março de 2020 | 25 e 26 de junho de 2020 | Porto

»

1st International Conference on Science and Technology Education | prazo para submissão termina a 4
de maio de 2020 | 8 e 9 de outubro 2020 | Porto

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of International Marketing
» Materials and Design
» Agronomy for Sustainable Development
» Journal of Veterinary Internal Medicine
» GCB Bioenergy
» Advanced Energy Materials
» Behavior Therapy
» BMC Oral Health

SNIP
1.757
3.391
1.76
1.376
1.607
2.922
1.879
0.826

SJR
1.551
2.335
1.385
1.126
2.16
6.113
1.865
0.488

IF
3.033
4.137
3.688
2.012
4.59
13.067
3.85
1.323

Legenda:
SNIP – Source Normalized Impact per Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact FactorSNIP – Source Normalized Impact per
Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Factor

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2019 | Termina a 16 de setembro
de 2019
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | Aberto em permanência
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D
– projetos individuais | Aberto em permanência
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