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PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
Investigadores da C3i participaram na preparação de vários projetos de investigação científica e
desenvolvimento tecnológico em todos os domínios científicos, no âmbito do aviso 02/SAICT/2017.
Foram submetidos 12 projetos, que envolvem mais de 20 investigadores da C3i, com um orçamento
global de cerca de 650.000,00€. Em 3 projetos o IPPortalegre é o líder e nos restantes participa como
beneficiário com orçamento.
A análise das candidaturas será da responsabilidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), que já nomeou os coordenadores dos painéis de avaliação (informação disponível aqui). Os
resultados deverão ser conhecidos até 18 de setembro.

IPPORTALEGRE PARTICIPA EM PROJETOS TRANSFRONTEIRIÇOS
Foi conhecida, no início de maio, a lista dos 132 projetos aprovados na Primeira Convocatória do
Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP).
Com um orçamento global de cerca de 660.000,00€, o IPPortalegre participa em 5 projetos:
IDERCEXA, ECO2CIR, INNOACE, EUROACE-LERA e 4IE.
No decorrer do mês de junho vão realizar-se as reuniões preparatórias entre os parceiros com o
objetivo de formalizar o arranque dos projetos.
A lista de todos os projetos aprovados pode ser consultada aqui.

ARTIGO DO PROJETO OLEAVALOR NA REVISTA VOZ DO CAMPO
Foi publicado, na edição de maio da Revista Voz do Campo, um artigo técnico-científico sobre o
projeto OLEAVALOR - Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas.
Para além de dar a conhecer as linhas de trabalho a desenvolver ao longo do projeto, o artigo
apresenta ainda os resultados esperados, que, entre outros, contempla o registo de duas patentes
europeias e várias publicações científicas.
A Revista Voz do Campo pode ser consultada aqui.

PARCERIA MSF APRESENTADA NO DIA DO AGRICULTOR 2017
No âmbito da parceria entre o IPPortalegre e o INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária), foi apresentado o MSF – MecSmart Forages, mecanização da produção sustentável de
forragens, no dia 16 de maio, nas comemorações do Dia do Agricultor 2017, que contou com a
presença do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos.
Nesse dia comemorou-se também o 75.º Aniversário da Estação de Melhoramento de Plantas, que
atualmente integra o INIAV, com quem o IPPortalegre, em particular a Escola Superior Agrária de
Elvas, mantém ótimas relações de trabalho, tendo desenvolvido em conjunto diversos projetos e
atividades de I&D.

JORNADA: A GENÉTICA AO SERVIÇO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Decorreu, no dia 25 de maio, na Escola Superior Agrária de Elvas, a Jornada de Transferência do
Conhecimento Científico e Tecnológico: A genética ao serviço da produção animal, organizada no
âmbito do projeto de investigação ALT-BiotechRepGen: Recursos Genéticos Animais e Biotecnologias:
projeção para o futuro, que teve início recentemente.
Para além de uma mesa redonda/debate sobre A genética ao serviço da produção animal – Desafios
para o Futuro, foram dinamizados dois workshops, um sobre Metodologias de seleção e outro sobre
ADN como alternativa na identificação animal.
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ENCONTRO CIÊNCIA 2017
O Encontro Ciência 2017 vai ter lugar no Centro de Congressos de Lisboa, de 3 a 5 de julho.
O evento é promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em colaboração com a
Agência Nacional de Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva e a Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência, contando com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
O programa do Encontro Ciência 2017, construído em colaboração com a comunidade científica,
incluirá sessões plenárias, apresentações, debates, apresentação de posters e demonstrações.
Mais informações em http://www.encontrociencia.pt/home/

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
» 2.º Congresso Internacional TechLING’17: Línguas, Linguística e Tecnologia | prazo para
submissão termina a 30 de junho | realiza-se a 10 e 11 de Novembro | Bolonha, Itália
» IV Congresso Internacional de Brand(ing) | prazo para submissão termina a 6 de julho | realiza-se de
28 a 30 de setembro | Leiria, Portugal
» Big Data on Human and Social Sciences. History, Issues and Challenges | prazo para submissão
termina a 31 de julho | realiza-se a 6 e 7 de Novembro | Lisboa, Portugal
» 9th International Conference on Education Technology and Computers | prazo para submissão
termina a 5 de agosto | realiza-se de 20 a 22 de dezembro | Barcelona, Espanha

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» CAD Computer Aided Design
» Architectural Design
» Journal of Agricultural Engineering
» Animal Behaviour
» Advanced Materials and Processes
» Advanced Structured Materials
» American Journal of Public Health
» Journal of Behavioral Finance

SJR
1.078
0.261
0.184
1.907
0.231
0.117
2.52
0.217

IPP
2.332
0.266
0.144
2.852
0.648
0.098
3.69
0.5

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
» Concurso LEAP-Agri: UE-África | termina a 15 de junho
» Projetos demonstradores em copromoção SI I&DT | termina a 30 de junho
» Projetos em copromoção SI I&DT | termina a 30 de junho
» Convocatórias Swiss Foundation for Solidarity in Tourism | termina a 1 de setembro
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SNIP
2.183
0.427
0.212
1.221
1.149
0.075
1.911
0.383

