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ENOVE+ REGRESSOU À CIDADE BERÇO E A C3I MARCOU PRESENÇA
A comemorar o décimo aniversário, a Enove+, feira de emprego e empreendedorismo, regressou a
Portalegre, ao mercado municipal, nos dias 8 e 9 de novembro.
A iniciativa, promovida pelo Gabinete de Empreendedorismo e Emprego do Instituto Politécnico de
Portalegre, permite dar visibilidade a novas oportunidades de negócio, apoiar a procura de emprego e
apresentar as ofertas formativas disponíveis no Instituto.
Durante dois dias, a Enove+ recebeu 4000 visitantes e contou com mais de 52 expositores. A equipa
da C3i marcou presença e aproveitou para divulgar os projetos em curso, e, as áreas em que faz
prestação de serviços.

JORNADA DE TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
No âmbito do projeto ALT-BiotechRepGen - Recursos Genéticos Animais e Biotecnologias: projeção
para o futuro, cofinanciado pelo FEDER, através do ALENTEJO 2020, realizou-se no dia 3 de
novembro, na Escola Superior Agrária de Elvas, a Jornada de Transferência do Conhecimento
Científico e Tecnológico: Técnicas de Reprodução Assistida.
A iniciativa contou com cerca de 50 participantes, entre médicos veterinários, empresários,
investigadores e alunos, e ainda, especialistas convidados de Espanha.
Durante a tarde decorreram dois workshops intitulados “manipulação de sémen de pequeno
ruminante pós-congelação” e “utilização de Androvision na espécie equina”.

WORKSHOP BASE DE DADOS SCOPUS
Durante dois dias, 14 e 15 de novembro, as quatro unidades orgânicas do IPPortalegre receberam o
Workshop Base de dados SCOPUS, dinamizado pela técnica da C3i, Amélia Canhoto.
Estas sessões contaram com cerca de 95 participantes, entre docentes, investigadores e alunos, e
teve como objetivo reconhecer que conteúdo está indexado na Scopus: auxiliar os investigadores nas
suas pesquisas; visualizar o número de citações por artigo e em que ano foram mais citados;
identificar periódicos para possíveis publicações, comparando o impacte de cada periódico e analisar
os dados bibliométricos disponíveis na Scopus.

DIA NACIONAL DA CULTURA CIENTÍFICA
Decorreu no dia 24 de novembro, no auditório dos Serviços Centrais do IPPortalegre, o seminário
Investigação em contexto pós-doc: testemunhos a partir de experiências em curso.
A iniciativa, organizada pela C3i, decorreu no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Cultura
Científica, integrando a lista de eventos da Semana da Ciência e da Tecnologia 2017.
Na sessão de abertura tomou da palavra João Emílio Alves, Pró Presidente para a Investigação e
Inovação, e Luís Loures, Vice-Presidente do IPPortalegre. Posteriormente, os investigadores Cristina
Pereira Pedro, Bruno Dionísio e Joaquim Mourato compartilharam com os presentes as suas
experiências em pós doutoramento.

PRÉMIO DE I&D
Anualmente, no âmbito das comemorações do Dia do IPPortalegre, que este ano decorreram a 27 de
novembro, no auditório Dr. Francisco Tomatas, na ESTG, é atribuído o prémio I&D que visa premiar e
distinguir a atividade de investigação científica, a nível nacional e internacional, por parte dos
investigadores da C3i.
A comemorar a sua terceira edição, e após análise de um conjunto de critérios de avaliação, o júri
decidiu atribuir os prémios a Eliseu Monteiro, que ficou em primeiro lugar, e ao investigador Paulo
Ferreira, que ficou em segundo lugar.

c3i@ipportalegre.pt | www.c3i.ipportalegre.pt | T. 245 301 592/3/4
Campus Politécnico, 10
7300-555 Portalegre

NOVEMBRO 2017

CAMINHADA SOLIDÁRIA “PLANTAR PARA COLHER”
A C3i, em conjunto com o Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Instituto Politécnico de
Portalegre (CCDP), acolheu a ideia da técnica Paula Reis e organizou uma caminhada solidária
intitulada “Plantar para Colher”, com a ajuda dos Trinca Espinhas que sinalizaram o trilho.
A iniciativa, inserida no âmbito das comemorações do Dia do IPPortalegre, decorreu a 27 de
novembro e teve como objetivo ajudar as populações locais dos municípios do Pinhal Interior Sul que
viram os seus bens serem fustigados pelas chamas dos incêndios do verão passado.
A caminhada contou com cerca de 40 participantes, angariando-se, no total, mais de 100 árvores de
fruto e 130 sacos com sementes de coentros cedidos pelo Laboratório de Biologia Vegetal da ESAE.

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
» 5th Annual International Conference on Business, Law & Economics | prazo para submissão termina
a 8 de janeiro de 2018 | realiza-se de 7 a 10 de maio de 2018 | Atenas, Grécia
» Regional HELIX 2018 | prazo para submissão termina a 13 de janeiro de 2018 | realiza-se de 27 a
29 de junho de 2018 | Guimarães, Portugal
Conference Energy Scenarios – Construction, Assessment, and Impact | prazo para submissão
termina a 15 de janeiro de 2018 | realiza-se de 24 a 25 de setembro de 2018 | Karlsruhe, Alemanha
» Conferência Internacional da Sociedade Portuguesa de Educação em Engenharia | prazo para
submissão termina a 9 de fevereiro de 2018 | realiza-se de 27 a 29 de junho de 2018 | Aveiro,
Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of Marketing Education
» Journal of Urban Design
» Annual Review of Animal Biosciences
» Biology and Fertility of Soils
» Journal of the Energy Institute
» Biofuels
» Human Development
» Journal of International Economics

SJR
1.718
1.166
1.975
1.419
1.089
0.449
1.215
2.233

IPP
0.683
0.837
2.453
1.343
0.740
0.434
0.860
4.657

SNIP
1.81
1.04
5.79
3.76
2.21
0.97
1.54
2.73

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 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
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | aberto em permanência
» Bolsas de Licença Sabática | aberto em permanência
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