JANEIRO 2019

A FESTA DO HIDROGÉNIO
Decorreu no dia 1 de fevereiro, no Campus Politécnico, “A Festa do Hidrogénio” que contou com a
presença de alunos de várias escolas secundárias, profissionais e superiores do país e de
representantes da AP2H2, da GALP, da DGEG e do INEGI.
No âmbito do projeto H2SE, realizou-se o concurso escolar “Hidrogénio - A próxima geração de
energia”, no qual se inscreveram dez equipas, embora apenas seis tenham apresentado projetos. O júri
classificou em primeiro lugar o projeto “Fueling the Future” da EPTOLIVA - Escola Profissional de
Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil; em segundo lugar o projeto “H2EPILHA - Aproveitamento da
energia elétrica para produção e armazenamento de hidrogénio” da Escola de Tecnologias e Engenharia
do ISEC Lisboa e, em terceiro lugar, o projeto “Refrigerador de água a hidrogénio” da Escola Secundária
Dom Sancho II de Elvas. Os prémios foram entregues no decorrer da Festa do Hidrogénio.

REUNIÃO DE TRABALHO DO PROJETO PERSOPARAGE
Realizou-se no dia 21 de janeiro, nas instalações da BioBIP, uma reunião de trabalho no âmbito do
projeto PerSoParAge - Recursos pessoais e sociais para a autonomia e participação social numa
sociedade envelhecida, cofinanciado pelo FEDER, através do COMPETE 2020.
O projeto tem como objetivos a construção de conhecimento que responda aos desafios das alterações
demográficas sentidas nas regiões dos copromotores e se constitua como motor de uma estratégia de
desenvolvimento regional partilhada e construída através da mobilização dos diferentes parceiros (IES,
autarquias, unidades de saúde, IPSS, outras entidades e agentes e sociedade em geral), tanto no
diagnóstico como na avaliação das propostas e disseminação/aplicação dos resultados.

CONCURSO PARA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Técnico de Investigação (BTI) na
área de Ciências Sociais e Humanas (1 vaga) para desenvolver trabalhos de apoio à investigação no
Instituto Politécnico de Portalegre.
A bolsa terá a duração de 12 meses, eventualmente renovável, com início previsto a 11 de março de
2019.
O prazo para apresentação de candidaturas termina a 6 de fevereiro de 2019. O edital pode ser
consultado na página web da C3i.

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
»

II Congresso Internacional do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género Estudos de Género,
Feministas e sobre as Mulheres: Reflexividade, resistência e ação | prazo para submissão termina a 15
de fevereiro de 2019 | 24 a 26 de julho de 2019 | Lisboa, Portugal

»

5th International Conference WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities | prazo para submissão
termina a 15 de fevereiro de 2019 | 4 a 6 de setembro de 2019 | Caparica, Portugal

»

19th Portuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA 2019) - Knowledge Discovery and Business
Intelligence (KDBI) | prazo para submissão termina a 15 de abril de 2019 | 3 a 6 de setembro de 2019 |
Vila Real, Portugal

»

International Congress of Occupational Health Nursing | prazo para submissão de pósteres termina a 3
de março de 2019 | 29 de março de 2019 | Aveiro, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of Mechanical Design
» Industrial Marketing Management
» Soil Biology and Biochemistry
» Human Nature
» Annual Review of Biophysics
» Biofuels, Bioproducts and Biorefining
» Journal of Management
» Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual 2018 | Termina a 20 de fevereiro de 2019
» Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito da Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais | Termina a 26 de fevereiro de 2019
» Concurso para Atribuição de Bolsas de Doutoramento - 2019 | Termina a 26 de fevereiro de 2019
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