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PRÉMIO CIENTÍFICO PARA A ÁREA DO HIDROGÉNIO
A AP2H2 - Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio, líder do projeto H2SE - Hidrogénio e
Sustentabilidade Energética, do qual o IPPortalegre é parceiro, juntamente como o INEGI, lançou o “Prémio
Toste de Azevedo 2018”, um concurso científico que visa distinguir os melhores trabalhos académicos e de
investigação desenvolvidos no âmbito de sistemas ou tecnologias relacionados com a sustentabilidade
energética, focados no hidrogénio como vetor energético.
O prazo para apresentação de candidaturas decorre até às 17 horas do dia 29 de junho de 2018. Podem
concorrer investigadores da Comunidade Técnica e Científica Nacional, bem como mestrandos e
doutorandos do sistema de ensino superior (politécnico e universitário). Os resultados serão conhecidos a
30 de julho de 2018.

PROJETO VITAPEC DIVULGA RESULTADOS
A equipa de investigação do projeto PRODER 020565055518 “VITAPEC - Vitela e Vitelão da Elipec”,
cofinanciado pelo FEADER, divulgou recentemente os resultados do projeto com a publicação de um e-book
técnico que integra a Coleção C3i (n.º 11): “Perspetivas de Inovação na Produção de Bovinos de Carne”,
disponível para consulta e download na página da C3i, e com a apresentação de uma comunicação nas X
Jornadas do Hospital Veterinário da Muralha de Évora, que decorreu nos dias 2 e 3 de março.
A execução física do projeto termina com a apresentação de uma comunicação no XX Congresso de
Zootecnia, que vai ter lugar em Vila Real, na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, nos dias 5, 6 e
7 de abril.

INVESTIGADORES DO PROJETO 4IE PARTICIPAM EM AÇÃO DE FORMAÇÃO
A equipa de investigadores do projeto POCTEP 0445_4IE_4_P – Instituto Internacional de Investigação e
Inovação do Envelhecimento, cofinanciado pelo FEDER, participou numa ação de formação sobre a
utilização da Plataforma 4IE RSVP, que se realizou na Escola Superior de Enfermagem São João de Deus,
no dia 13 de março.
O projeto visa compreender os aspetos biomédicos, funcionais e psicológicos do envelhecimento em
contextos concretos; gerar novos modelos e processos de cuidados a idosos; desenvolver soluções
tecnológicas que contribuam para a saúde e qualidade de vida destes e para a sustentabilidade dos
serviços. A investigação contribuirá para o desenvolvimento de novos modelos de cuidados integradores
intercuidadores e interníveis, em Ambientes Inteligentes de Vida Assistida, com novos modelos de interação
homem-máquina adequados às características dos idosos.

REUNIÃO DE ARRANQUE DO PROJETO CFD4CHEESE
Decorreu no dia 16 de março, na Escola Superior de Tecnologia do IPSetúbal, a primeira reunião dos
parceiros do projeto CFD4CHEESE (POCI-01-0145-FEDER-023356), aprovado a 19 de fevereiro de 2018.
Liderado pelo IPBeja, o projeto tem como principal objetivo aplicar os conceitos de mecânica dos fluídos
computacional no estudo dos principais parâmetros ambientais no interior das câmaras de cura de queijos
tradicionais do Alentejo ao longo do ciclo de cura. Posteriormente, será desenvolvido o protótipo de uma
câmara com a capacidade de identificar a quantidade de produto e a sua distribuição em cada ciclo,
procedendo automaticamente aos ajustes necessários para manter a homogeneidade dos parâmetros
ambientais.
A equipa do IPPortalegre é coordenada pela investigadora Graça Pacheco de Carvalho e conta ainda com
os investigadores Paulo Ferreira, Francisco Mondragão Rodrigues e Rute Santos.

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO
» Bolsa de Investigação (BI) na área da Engenharia Eletromecânica | apresentação de candidaturas
decorre de 3 a 16 de abril de 2018 | A bolsa terá a duração de 9 meses, eventualmente renovável até
ao limite de 18 meses, com início previsto a 8 de maio de 2018.
» Estão disponíveis, na página da C3i, as listas de ordenação final das Bolsas de Investigação:
- na área de Engenharia do Ambiente e áreas afins
- na área das Ciências Sociais
- na área das Ciências Agrárias e áreas afins
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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
»

2nd International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA) |
prazo para submissão termina a 2 de maio 2018 | 19 a 21 de setembro de 2018 | Sevilha, Espanha

»

2nd

»

London International Conference on Education | prazo para submissão termina a 25 de junho de 2018 |
10 a 13 de dezembro de 2018 | Cambridge, Reino Unido

»

3rd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics | prazo para submissão
termina a 5 de julho de 2018 | 5 a 9 de setembro de 2018 | Belgrado, Servia

International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental
Sustainability | prazo para submissão termina a 11 de maio 2018 | 16 a 19 de setembro de 2018 |
Stiges, Espanha

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Information Systems Research
» Research Policy
» Genome Biology and Evolution
» Forest Ecology and Management
» Combustion Theory and Modelling
» Bioenergy Research
» Annals of Statistics
» Health Education and Behavior

SJR
2.483
3.271
0.978
1.555
1.061
1.318
2.654
1.63

IF
4.684
3.625
2.479
1.615
0.613
3.361
5.983
2.131

SNIP
6.16
5.62
3.61
3.61
2.01
1.268
3.19
1.24

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
» Projetos de investigação em estudos avançados em Língua e Cultura Portuguesas | Termina a 30
de novembro de 2018
» Bolsa de Licença Sabática | Aberta em permanência
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | Aberta em permanência
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