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VALORIZA RECEBEU COMISSÃO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DA FCT
Na sequência da submissão da candidatura à Fundação para a Ciência e a Tecnologia no início de 2018, o
VALORIZA recebeu, no dia 4 de dezembro, uma Comissão Externa de Avaliação, composta por 7 especialistas
estrangeiros, que integram a equipa de avaliadores do painel THEMATIC AREAS - Sustainable Energy
Systems, Circular Economy and Technologies for the Environment.
Durante a sessão, que contou com a presença da maioria dos investigadores, foi feita a apresentação do
VALORIZA pelo seu Coordenador, seguindo-se um período de questões e de reuniões mais restritas.
No final da reunião com a Comissão Externa de Avaliação foi feita uma visita à BioBIP e à BioBIP_Energy.

PRÉMIO DE I&D
O Prémio de I&D foi entregue no dia 26 de novembro, no âmbito das comemorações do Dia do IPP.
Após análise de um conjunto de critérios de avaliação, que teve em linha de conta as publicações e
comunicações em encontros científicos; o desenvolvimento de projetos de I&D; a orientação e arbitragem de
trabalhos e projetos; e as patentes registadas, o júri decidiu atribuir três prémios.
Em 1.º lugar ficou o Investigador Paulo Ferreira, membro integrado do NIAS (Núcleo de Investigação em
Agricultura Sustentável). Em segundo lugar ficou o Investigador Eliseu Monteiro, membro integrado do BEMS
(Núcleo de Investigação em Bioenergia e Materiais Sustentáveis). E em terceiro lugar ficou o Investigador
Valter Silva, membro integrado do BEMS.

DIA NACIONAL DA CULTURA CIENTÍFICA
O Politécnico de Portalegre, através da C3i, e o VALORIZA organizaram três workshops no âmbito das
comemorações do Dia Nacional da Cultura Cientifica e da Semana da Ciência e da Tecnologia, que tiveram
lugar na BioBIP, no dia 22 de novembro.
O Workshop Creative Commons vs Direitos de Autor foi dinamizado pela técnica da C3i Amélia Canhoto; o
Workshop CIÊNCIA VITAE foi dinamizado pela Dr.ª Joana Nabais, da FCT-FCCN, e o Workshop Patentes e
Propriedade Intelectual foi dinamizado pelo Dr. João Marcelino do INPI.
Nos três workshops participaram mais de 50 pessoas, maioritariamente investigadores e bolseiros de
investigação, mas também empresas incubadas na BioBIP (no último workshop).

SEMINÁRIO REPENSAR ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE
No dia 20 de novembro realizou-se na BioBIP o Seminário Repensar áreas de baixa-densidade:
Oportunidades e desafios.
O evento, integrado na Semana da Ciência e da Tecnologia, que decorreu de 19 a 25 de novembro, contou

a presença de investigadores do VALORIZA que apresentaram várias comunicações relacionadas com
a temática em debate.
Participaram no seminário cerca de 70 pessoas, entre as quais investigadores, bolseiros de investigação
e alunos de mestrado.

4.º FÓRUM DE GESTÃO DE DADOS DE INVESTIGAÇÃO
Os investigadores Helena Cameron, Cristina Dias, Maria José Varadinov, João Miranda e as técnicas da C3i
Amélia Canhoto e Catarina Dias participaram no 4.º Fórum de Gestão de Dados de Investigação, que teve
lugar no Politécnico de Castelo Branco no dia 16 de novembro.
O programa contou com nove apresentações flash talks, representando iniciativas de cinco instituições
diferentes, e com a realização de dois workshops dedicados a questões de “proteção de dados e privacidade”
e “demonstração de ferramentas para o ciclo de vida dos dados e discussão sobre Open Data e como tornar
os dados FAIR”.

C3I PRESENTE NA ENOVE +
À semelhança das edições anteriores, a C3i participou na ENOVE +, que decorreu no Coliseu Rondão de
Almeida, em Elvas, nos dias 7 e 8 de novembro.
Foi uma oportunidade para dar a conhecer os projetos de I&D em curso, nomeadamente os resultados de
algumas investigações e de estreitar contactos com outras instituições e empresas.
A ENOVE + contou com a presença de João Paulo Catarino, Secretário de Estado da Valorização do Interior,
na sessão de abertura, e acolheu cerca de 3000 visitantes.
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CONCURSO PARA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) nas áreas da
Engenharia Eletromecânica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica,
Engenharia Ambiental (1 vaga) para desenvolver trabalhos de investigação no âmbito do projeto
024535 - “InovStone 4.0 – Tecnologias Avançadas e Software para a Pedra Natural”, cofinanciado
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa COMPETE 2020
(Programa Operacional Competitividade e Internacionalização).
O prazo para apresentação de candidaturas termina a 11 de dezembro de 2018. O edital pode ser
consultado na página web da C3i.

CIÊNCIA VITAE
De acordo com o Diretor da Área do Conhecimento Científico da Unidade de Computação Científica
Nacional, João Mendes Moreira, “o Ciência Vitae vai permitir criar, gerir e promover o CV de forma
rápida e simples”.
Neste sentido, e para que todos os investigadores possam aderir rapidamente ao Ciência Vitae,
partilhamos a informação do Workshop Ciência Vitae que decorreu no dia 22 de novembro:
» Slidedeck: conjunto de slides apresentado no workshop;
» Ações de Formação: datas e locais das próximas ações de formação CIÊNCIA VITAE;
» Serviço helpdesk: dúvidas ou sugestões.

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
»

International Conference Policy Areas | prazo para submissão termina a 13 de fevereiro de 2019 | 29 e
30 de julho de 2019 | Barcelona, Espanha

»

International Conference on Sustainable Development | prazo para submissão de pósteres termina a 10
de março de 2019 | 4 e 5 de setembro 2019 | Roma, Itália

»

4th International Conference on Design, Materials and Manufacturing | prazo para submissão termina a
25 de março de 2019 | de 9 a 12 de agosto de 2019 | Salamanca, Espanha

»

International Conference on The Image | prazo para submissão termina a 8 de junho de 2019 | 5 e 6 de
setembro de 2019 | Manchester, Inglaterra

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of Memory and Language
» Crystal Growth & Design
» Functional Ecology
» American Naturalist
» Journal of Membrane Science
» Corrosion Science
» American Sociological Review
» International Organization
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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
» Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico |
Termina a 15 de janeiro de 2019
» Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito Empresarial | Termina a 15 de janeiro
de 2019
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