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VALORIZA APROVADO PELA FCT
Concluído o processo de avaliação das unidades de investigação, promovido pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT), o IPPortalegre recebeu com enorme satisfação a aprovação do VALORIZA - Centro de
Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos.
Com a classificação de “Muito Bom”, o VALORIZA vai receber um financiamento global de 515.000,00€ para
os anos de 2020-2023 que contribuirá, acima de tudo, para potenciar a investigação, aumentar o número de
publicações científicas em revistas de grande impacto e contratar bolseiros de doutoramento.
Parabéns ao VALORIZA, parabéns à sua coordenação e aos seus investigadores, parabéns ao Instituto
Politécnico de Portalegre!

MOSTRA DE ECONOMIA CIRCULAR
Nos dias 4 e 5 de julho de 2019, decorreu no Campus Politécnico em Portalegre, a Mostra de Economia
Circular que integrou também a 2.ª Maratona Nacional de Projetos de Economia Circular.
Esta iniciativa teve como objetivo principal divulgar projetos relacionados com a Economia Circular,
apresentados por empresas, pela comunidade académica e por organismos públicos. O IPPortalegre e os
restantes parceiros do projeto ECO2CIR, cofinanciado pelo FEDER, através do programa Interreg V-A
Espanha-Portugal (POCTEP), apresentaram os trabalhos que estão a ser desenvolvidos.
O programa do dia 4 de julho contou com a apresentação dos resultados de um estudo sobre Resíduos de
Construção e Demolição (RCD), a cargo do Senhor Secretário de Estado do Ambiente.

IPPORTALEGRE PRESENTE NO EVENTO TECH@PORTUGAL
O Instituto Politécnico de Portalegre esteve presente no TECH@PORTUGAL, que teve lugar na Alfândega do
Porto, no dia 4 de julho.
O evento, organizado pela Agência Nacional de Inovação (ANI), contou com cerca de 100 instituições
portuguesas de tecnologia e inovação, entre elas o IPPortalegre, que apresentou o projeto RUMMUNITY.
Durante o dia, a excelência da investigação e inovação produzidas em Portugal foi demonstrada com a
presença de empresas, Centros de Interface (CIT), Startups, Clusters de Competitividade e Laboratórios
Colaborativos (CoLabs).

II INTENSIVE PROGRAMME DO PROJETO 3ECONOMY+
O Campus Politécnico, acolheu desde o dia 30 de junho até ao dia 7 de julho, o II Intensive Programme, no
âmbito do projeto 3 Economy +, cofinanciado pelo programa ERASMUS.
Entre as várias iniciativas que constavam do programa, destacam-se três “master classes” e três “summer
courses”, uma exposição de posters, uma reunião de gestão do projeto e várias visitas culturais pelo distrito,
incluindo Marvão, Castelo de Vide, Crato, Campo Maior e Elvas.
O projeto 3 Economy + é liderado pela Universidade de Granada e conta com a Universidade de Malta e com o
IPPortalegre, como parceiros. Tem como objetivo desenvolver e implementar módulos inovadores de
aprendizagem e estágios internacionais, bem como o intercâmbio de estudantes de excelência entre as três
instituições, nas três principais subáreas de Gestão, Turismo e Marketing.
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DIVULGAÇÃO DO PROJETO INOVSTONE NA “STONE 2019”
A EXPOSALÃO - Centro de Exposições da Batalha promoveu de 12 a 15 de junho a 4.ª edição da STONE –
Feira de Máquinas, Ferramentas e Pedra Natural.
O Instituto Politécnico de Portalegre participou no evento, divulgando o projeto INOVSTONE 4.0 - Tecnologias
Avançadas e Software para a Pedra Natural, cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização.
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de técnicas e tecnologias que reorientam o modelo de
operações do Setor das Rochas Ornamentais (RO) para a Indústria 4.0. Surge como resposta ao novo modelo
digital de procurement (IFC objects libraries) em contexto BIM (Building Information Model) no Setor da AEC
(Arquitecture, Engineering and Construction).

PROJETO RUMMUNITY ORGANIZOU SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO
Realizou-se no dia 6 de junho, na Escola Superior Agrária de Elvas, o Seminário “A falha da transferência da
imunidade passiva(FTIP) em vitelos de carne”, organizado no âmbito do projeto RUMMUNITY - Diminuição da
mortalidade e morbilidade perinatais por falha da transferência da imunidade passiva em bovinos em regime
extensivo com base na administração de plasma, cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização.
No seminário, que contou com cerca de 70 participantes, foram apresentadas várias comunicações. Os
resultados do projeto foram apresentados pela Investigadora Rute Santos.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO
O Serviço de Informações de Segurança (SIS), através do Programa de Proteção do Conhecimento do Serviço
de Informações de Segurança, realizou no dia 6 de junho, no Auditório dos Serviços Centrais, uma sessão de
sensibilização.
Esta sessão, destinada essencialmente a investigadores, teve como objetivo principal alertar para as ameaças
de espionagem e sensibilizar para a importância da proteção do conhecimento sensível que as organizações
não pretendem revelar.

PRÉMIO INNOVATOR
O Politécnico de Portalegre recebeu o prémio INNOVATOR na GALA POLAND - INNOVATOR 2019, na
categoria de investigação em “low density, disadvantaged cross-border territories”.
O prémio distingue as comunicações e os projetos, nos domínios da poupança da água, da cooperação
transfronteiriça, e dos serviços ecossistémicos e sustentabilidade, apresentados pelo investigador Luís Loures,
no Congresso Internacional em Desenvolvimento Sustentável, Gestão Pública e Ordenamento Territorial, que
decorreu na Polónia entre os dias 28 e 31 de maio.
Este prémio é, assim, o primeiro a distinguir a investigação realizada no âmbito do VALORIZA - Centro de
Investigação para a Valorização de Recursos Endógeno.

OPEN SESSION A EUROPA NA MINHA REGIAO
A C3i organizou, no dia 20 de maio, uma Open Session “A Europa na minha região” que decorreu na BioBIP e
que contou com a apresentação de três projetos cofinanciados pelo ALENTEJO 2020:
- OLEAVALOR
- SPEED TALENT
- ALT BIOTECH REP GEN
O programa incluiu também ações de demonstração dos projetos apresentados.
Na sequência desta iniciativa, o projeto OLEAVALOR foi amplamente divulgado na comunicação social.
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ENCONTRO CIÊNCIA 2019 DE 8 A 10 DE JULHO
Está a decorrer até ao dia 10 de julho, no Centro de Congressos de Lisboa, o Encontro Ciência 2019. Tratase de mais uma edição do encontro anual de investigadores portugueses, destinada a promover o debate
alargado dos principais temas e desafios da agenda científica.
O Encontro Ciência 2019, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em colaboração com a
Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e a Comissão Parlamentar de
Educação e Ciência, tem o apoio institucional do Governo, através do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor.

WORKSHOP WORD PARA TRABALHOS ACADÉMICOS
Realizou-se no Campus Politécnico, no período da manhã do dia 17 de maio, o Workshop Ms Word para
trabalhos académicos.
Organizado pela C3i e dinamizado pela investigadora Helena Freire Cameron, este workshop contou com a
participação de alunos, docentes, não docentes e investigadores.
Para além da realização de alguns exercícios práticos, foram também abordados os seguintes conteúdos:
formatação de documentos, citações e bibliografia, legendas e índices.

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
»

XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA) | prazo para submissão termina a 22
de julho de 2019 | 7 a 8 de novembro de 2019 | Porto, Portugal

»

Bioenergy International Conference | prazo para submissão termina a 29 de julho de 2019 | de 11 a 13
de setembro de 2019 | Portalegre, Portugal

»

CIEEMAT’19 V Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia |
prazo para submissão termina a 29 de julho de 2019 | de 11 a 13 de setembro de 2019 | Portalegre,
Portugal

»

INVTUR 2020 Turismo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Da teoria à prática | prazo para
submissão termina a 15 de setembro de 2019 | de 13 a 15 de maio 2020 | Aveiro, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» ACM SIGPLAN
» Computers and Graphics
» Agroecology and Sustainable Food Systems
» Reproduction in Domestic Animals
» Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
» Advanced Materials
» Health Education and Behavior
» Journal of Advanced Nursing

SNIP
8.478
3.247
0.588
0.835
3.769
3.786
1.24
1.464

SJR
5.921
2.578
0.46
0.629
3.606
6.991
1.63
0.844

IF
4.328
3.585
0.93
1.461
9.431
14.817
2.131
2.019

Legenda:
SNIP – Source Normalized Impact per Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact FactorSNIP – 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
» Programa de Parcerias para o Impacto | Termina a 16 de julho de 2019
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | Aberto em permanência
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D
– projetos individuais | Aberto em permanência
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