JUNHO 2017

APROVADOS 9 PROJETOS COM INVESTIMENTO SUPERIOR A 900.000€
Foram conhecidos os resultados de alguns projetos apresentados por vários Institutos Politécnicos
em copromoção no âmbito do aviso 02/SAICT/2016. Os investigadores da C3i-IPPortalegre vão
liderar um projeto e participam em mais 3 projetos liderados pelo IPBeja (1) e pelo IPTomar (2). O
orçamento do IPPortalegre nestes 4 projetos é superior a 183.000 euros.
Participam ainda em 5 projetos transfronteiriços, aprovados na primeira convocatória do POCTEPINTERREG, com um orçamento de 600.000 euros para o IPPortalegre, e num projeto submetido no
âmbito do aviso ALT20-51-2016-07, com um orçamento de 121.682,35€.

POLÍTICA DE ACESSO ABERTO DO IPPORTALEGRE REGISTADA NO ROARMAP
A Política de Acesso Aberto do Instituto Politécnico de Portalegre foi registada, recentemente, no
ROARMAP - Registo de Políticas de Repositório de Acesso Aberto.
O ROARMAP é um registo internacional de pesquisa que acompanha o crescimento de políticas de
acesso aberto, definidas pelas universidades, institutos politécnicos, centros de investigação e
projetos financiados, que solicitam aos seus investigadores os artigos revistos por pares, produzidos
no âmbito de projetos e de investigação realizada em Portugal, depositando-os num repositório de
acesso aberto.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO PIN DECORREU EM CAMPO MAIOR
No dia 14 de junho, no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, foi apresentado o projeto
Polientrepreneurship Innovation Network (PIN), desenvolvido por 13 institutos politécnicos com o
objetivo de promover o empreendedorismo e iniciativas empresariais, facilitando processos de
implementação de negócios, aumentando competências empreendedoras, criando emprego,
inovação e sucesso empresarial.
Na opinião de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que participou no
evento, este projeto é “estruturante”.

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM EVENTOS CIENTÍFICOS
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i
divulga a lista de eventos científicos, nos quais participaram os membros integrados e os membros
colaboradores de cada núcleo.
Pretende-se, desta forma, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores da C3i, quer
participem como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como oradores ou
coautores de comunicações e posters.
A informação pode ser consultada aqui.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS
» Conferência Internacional Género na Arte de Países Lusófonos: Corpo, Sexualidade, Identidade,
Resistência | prazo termina a 1 de agosto | realiza-se a 27 e 28 de outubro de 2018 | Lisboa, Portugal
» 7º Congresso Internacional da APEGEL | prazo para submissão termina a 30 de setembro | realizase de 19 a 21 de outubro de 2017 | Portalegre, Portugal
» XIX ISA World Congress of Sociology | prazo para submissão termina a 30 de setembro | realiza-se
de 15 a 21 de julho de 2018 | Toronto, Canadá
» III Congresso Internacional de Ciências Sociais da Educação | prazo para submissão termina a 30
de setembro | realiza-se de 8 a 10 de fevereiro de 2018 | Braga, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Briefings in Bioinformatics
» Psychology and Marketing
» Trends in Plant Science
» Annual Review of Animal Biosciences
» Advanced Energy Materials
» Corrosion Science
» International Organization
» Journal of Financial Markets

SNIP
3.904
1.018
1.357
2.811
1.686
1.264
2.982
1.644

SJR
3.861
0.387
1.157
3.837
1.910
1.330
2.851
3.233

IF
5.474
0.764
1.902
6.583
1.667
3.251
4.113
1.868

Legenda:
Os dados referentes a 2015 têm acesso livre em www.JournalMetrics.com e em www.Scopus.com
SNIP – 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
» Convocatórias Swiss Foundation for Solidarity in Tourism | termina a 1 de setembro

» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D
– projetos individuais | aberto em permanência
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | aberto em permanência
» Bolsas de Licença Sabática | aberto em permanência
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