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Prazo para submissão de comunicações ao IV Seminário de I&DT:
cooperar para inovar termina a 30 de setembro
Os resumos submetidos ao IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar foram revistos
pelos membros da Comissão Científica, através de blind review.
Após a notificação da decisão de aceitação dos resumos, os investigadores poderão
submeter as suas comunicações até ao dia 30 de setembro.
Mais informações disponíveis em www.c3i.ipportalegre.pt

Novos Núcleos de Investigação da C3i terão arranque formal em
setembro
Os quatro Núcleos de Investigação da C3i, aprovados na sequência do concurso para
apresentação de propostas de criação de Núcleos de Investigação da C3i, terão
arranque formal e início de atividades em setembro próximo, conforme indicações que,
oportunamente, serão enviadas aos proponentes dos núcleos e respetivas equipas de
investigadores.

Projeto InovEnergy Eficiência energética no setor agroindustrial
organizou workshop para apresentação de resultados
Realizou-se no passado dia 22 de julho, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Portalegre, um workshop para apresentação dos resultados do projeto InovEnergy –
Eficiência energética no setor agroindustrial, cofinanciado pelo COMPETE-QREN.
O projeto, coordenado pelo investigador Paulo Brito, teve início em janeiro de 2011 e
vai terminar no próximo dia 31 de agosto.

Investigadores da C3i fazem balanço positivo da participação em
três Congressos Internacionais
Os Investigadores da C3i-IPP que integraram as Comissões Organizadoras e Científicas
de três Congressos Internacionais, onde foram apresentadas várias comunicações,
fazem um balanço positivo:
- No International Congress on Water, Waste and Energy Management, que decorreu
no Porto, de 16 a 18 de julho, participaram 180 investigadores de 35 países.
- No International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, que
decorreu em Barcelona, de 23 a 25 de julho, participaram 170 investigadores de 20
países.
- Na International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, que
decorreu em Barcelona, de 29 a 31 de julho, participaram 150 investigadores de 40
países.

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Candidaturas: cooperação transnacional FCT – CAPES [termina a 8 de setembro]
- Candidaturas: projetos conjuntos de I&D tecnológico entre a FAPESP e a FCT [termina
a 22 de setembro]
- Cooperação Transnacional - Convénio entre Portugal (FCT) e a Itália (CNR) [termina a
30 de setembro]
- Convocatória a projetos Twinning do Horizonte 2020
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