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Bioenergia Portugal – um evento a repetir
A primeira edição da Bioenergia Portugal realizou-se nos dias 23, 24 e 25 de maio, nas
instalações do NERPOR, e integrou uma Mostra Tecnológica que contou com a
participação de mais de 40 expositores de vários países europeus.
A Bioenergia Portugal contou também com um conjunto de atividades paralelas,
incluindo sessões técnicas, workshops e visitas técnicas.

I Congresso Internacional de Bioenergia
O I Congresso Internacional de Bioenergia, integrado na Bioenergia Portugal teve lugar
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre e
contou com mais de 140 participantes.
O programa do Congresso contemplou três conferências plenárias, foram apresentadas
mais de 40 comunicações e cerca de 50 posters. Os investigadores do IPP participaram
com cerca de 20 trabalhos científicos (comunicações e posters), divulgando projetos de
investigação e trabalhos desenvolvidos no âmbito de mestrados.

Investigadores da C3i-IPP vencem 1.º prémio de Melhor Poster
Científico nas Jornadas de Valverde de Leganés
As Jornadas de Valverde de Leganés decorreram nos dias 23 e 24 de maio, na Casa da
Cultura de Valverde de Leganés, em Badajoz.
Os investigadores António Calha, Miguel Arriaga e Raul Cordeiro venceram o 1.º prémio
de Melhor Poster Científico, com o poster “Prevalência da solidão e depressão na
população idosa residente na zona histórica da cidade de Portalegre”.

III Seminário Nutrição Bovinos de Carne assinala o encerramento
do projeto
O projeto Nutrição de Bovinos de Carne, cofinanciado pelo FEADER no âmbito do
PRODER, que teve início em junho de 2010 e terminou no dia 31 de maio de 2013,
organizou o seu III Seminário para assinalar o encerramento do projeto, onde
participaram cerca de 200 produtores, oriundos dos distritos de Portalegre, Évora e
Castelo Branco.
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Seminários no âmbito do Projeto Rede Rural
Realizaram-se nos dias 14 e 22 de maio, dois seminários no âmbito do Projeto Rede Rural:
o primeiro na Associação de Beneficiários do Roxo, Montes Velhos, Aljustrel e o segundo
na Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre. No dia 5 de junho terá lugar mais
um seminário, desta vez na Associação de Beneficiários da Obra da Vigia, Montoito,
Redondo.

Regras de Afiliação no IPP publicadas em Diário da República
Foram publicadas, em Diário da República, no dia 17 de maio, as Regras de Afiliação no IPP
que têm como principal objetivo estabelecer critérios que facilitem a pesquisa de
informação em bases de dados científicas.

Investigadores da C3i-IPP no 41º Congresso Mundial de Sociologia
“The Making of the Common in Social Relations” é o título da regular session organizada
por dois Investigadores da C3i-IPP e do CESNOVA-UNL, Alexandre Martins e Bruno
Dionísio, em parceria com José Manuel Resende, do CESNOVA-UNL, no âmbito do 41º
Congresso Mundial de Sociologia, do IIS - International Institute of Sociology que vai
decorrer em Uppsala, na Suécia, nos dias 9 e 10 de junho de 2013.
Mais informações em www.iisoc.org/iis2013

Produção científica: sugestão de revistas onde publicar (indexadas
na WoS e/ou Scopus)
Agricultural systems (como publicar)
Business Ethics – A European Review (como publicar)
Child Language Teaching and Therapy (como publicar)
Computers & Industrial Engineering (como publicar)
Conservation biology (como publicar)
Dental Materials (como publicar)
Earth Science Informatics (como publicar)
Family Relations (como publicar)
Global Change biology (como publicar)
Journal of animal science (como publicar)
Journal of hospitality & Tourism Research (como publicar)
Journal of Social Work Practice (como publicar)

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- QREN_COMPETE lança novos concursos no âmbito do SI Inovação [Fase III – Inovação
produtiva – termina a 28 de junho]
- Concurso Nacional de Inovação BES [termina a 28 de junho]
- Prémio em Epidemiologia Clínica [termina a 28 de junho]
- Candidaturas_Projectos exploratórios de IC&DT em todos os domínios científicos 2013
[termina a 2 de julho]
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