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A C3i recebeu quatro propostas para a criação de Núcleos de
Investigação
Foram apresentadas quatro propostas para criação de Núcleos de Investigação que
abrangem as várias áreas do conhecimento e integram não só docentes/investigadores
do IPP, como também alunos de mestrado, bolseiros de investigação e investigadores
externos.
As propostas serão analisadas por um Júri, constituído maioritariamente por membros
externos ao IPP, que foi especialmente constituído para o efeito.

C3i-IPP presente na Jornada de apresentação do projeto MITTIC
No dia 20 de março, uma equipa de investigadores da C3i, participou na Jornada de
apresentação do projeto “MITTIC - Modernização e Inovação Tecnológica com base nas
TIC em setores estratégicos e tradicionais”, que decorreu em Badajoz. Este projeto,
recentemente aprovado, é cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do POCTEP.
O investigador Valentim Realinho apresentou o subprojecto “Plataforma de gestão de
resíduos de biomassa” que visa o desenvolvimento de um sistema informático capaz de
gerir os resíduos de biomassa.
Na sessão de abertura esteve presente o Vice-Presidente do IPP, Prof. Albano Silva, que
salientou a importância das parcerias já existentes, fruto da participação do IPP em
outros projetos, como por exemplo o RITECA e RITECA II.

Disponíveis as “Diretrizes MedOANet para a implementação de
políticas de acesso aberto”
O documento produzido no âmbito do Projeto MedOANet, (Meditarranean Open
Access Network), financiado pelo 7º PQ da CE, com diretrizes para implementar
políticas de acesso aberto, de forma harmonizada, nas instituições que realizam
investigação científica, já está disponível para consulta aqui.
Pretende-se coordenar o desenvolvimento de políticas nos seis países mediterrâneos
que participaram no projeto: França, Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Turquia.

SARC – Serviço de Alojamento de Revistas Científicas
O RCAAP disponibiliza online um Serviço de Alojamento de Revistas Científicas (SARC),
que oferece um conjunto de serviços associados ao alojamento de revistas científicas.

Produção científica: sugestão de revistas onde publicar
(indexadas na WoS e/ou Scopus)
American journal of animal and veterinary sciences – (como publicar)
American review of public administration – (como publicar)
Behaviour & information technology – (como publicar)
Cadernos de Saúde Pública – (como publicar)
Children’s literature in education – (como publicar)
Energies – (como publicar)
Estudios y perspectivas en turismo – (como publicar)
Journal of hospitality marketing & management – (como publicar)
Revista Portuguesa de Ciência Veterinárias – (como publicar)
Saúde e Sociedade – (como publicar)

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Desenvolvimento de instrumentos e métodos promotores da igualdade de género nas
empresas [termina a 12 de abril]
- ERA-NET Heritage Plus [termina a 28 de abril]
- Programa Iniciativas em Saúde Pública [termina a 30 de abril]
- Cidadania Ativa [termina a 12 de maio]
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