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WORKSHOP BASE DE DADOS SCOPUS: INSCRIÇÕES ATÉ 10 DE NOVEMBRO
Decorre entre os dias 14 e 15 de novembro, nas Escolas do IPPortalegre, o Workshop Base de dados
SCOPUS, destinado a Investigadores, docentes, colaboradores das bibliotecas do IPPortalegre,
alunos e entidades de investigação regionais.
O mesmo tem por objetivo: reconhecer que conteúdo está indexado na Scopus; como é que os
investigadores podem visualizar quem está a citar os seus artigos e em que ano foram mais citados;
como identificar colaboradores de investigação; onde publicar; comparar o impacto de cada periódico;
visão geral da bibliometria disponível na Scopus e onde encontrar informação complementar.
As inscrições terminam a 10 de novembro.

SEMANA INTERNACIONAL DE ACESSO ABERTO
O Instituto Politécnico de Portalegre associou-se, pelo terceiro ano consecutivo, às comemorações da
Semana Internacional de Acesso Aberto, com o objetivo de alertar para a importância da divulgação
de trabalhos de investigação em acesso aberto.
A C3i preparou um programa dirigido, em particular, aos investigadores, docentes e mestrandos do
IPPortalegre, com destaque para o Workshop: “A importância do Identificador ORCID”, mas também
aos alunos do ensino secundário. Pela primeira vez, a iniciativa foi alargada às escolas secundárias
de Elvas e Portalegre, onde foi realizada a sessão: “Acesso Aberto: de que falamos”, para dar a
conhecer algumas formas de pesquisa digital, numa sociedade onde o acesso ao conhecimento e à
ciência deve ser livre.

WORKSHOP SOBRE VALORIZAÇÃO DE VARIEDADES DE OLIVEIRA PORTUGUESAS
No âmbito do projeto OLEAVALOR - Valorização de Variedades de Oliveira Portuguesas,
cofinanciado pelo FEDER, através do Alentejo 2020, realizou-se, no dia 26 de outubro, na Escola
Superior Agrária de Elvas, um Workshop onde foram apresentados alguns resultados da investigação
em curso, bem como um vídeo de promoção do projeto, desenvolvido pelo IPPortalegre.
O evento contou com cerca de 60 participantes, entre empresários agrícolas, técnicos dos serviços
oficiais, das associações de produtores e de empresas comerciais ligadas à olivicultura, para além de
vários investigadores associados às entidades parceiras do projeto e de alguns alunos da ESAE.

CONCURSO ESCOLAR: HIDROGÉNIO - A PRÓXIMA GERAÇÃO DE ENERGIA
Foi lançado, recentemente, no âmbito do projeto “POCI-02-0853-FEDER-016230 - Hidrogénio e
Sustentabilidade Energética (H2SE)”, o concurso escolar: “Hidrogénio - A Próxima Geração de
Energia”, que visa premiar projetos de demonstração ao nível da tecnologia de base dos sistemas de
Hidrogénio, mas também a sua aplicabilidade a novas áreas de negócio ou projetos que demonstrem
formas de alavancar a notoriedade do Hidrogénio como fonte de energia em Portugal.
O concurso é dirigido a estudantes de ensino superior e secundário em Portugal, principalmente de
cursos profissionais. O período para apresentação de candidaturas termina no dia 30 de novembro de
2017. O regulamento do concurso está disponível na página da C3i.

IPPORTALEGRE INTEGRA CANDIDATURA A UM LABORATÓRIO COLABORATIVO
O IPPortalegre integra uma candidatura em curso, com outras Instituições de Ensino Superior (IES),
para a constituição de um Laboratório Colaborativo (CoLAB), vocacionado para as problemáticas do
interior do país, respondendo assim a um desafio da FCT. A parceria integra as universidades de
Aveiro, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Interior e Évora e os Institutos Politécnicos de Portalegre,
Viseu, Guarda, Castelo Branco e Beja. Para além das IES, o CoLAB integrará também empresas e
outras organizações com intervenção social, incluindo a DELTA, a IBM, a União das Misericórdias, a
EDIA, entre outras. A equipa do IPPortalegre é constituída pelos investigadores João Emílio Alves,
Joaquim Mourato, Alexandre Martins e Luís Loures.

PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONSTITUIDO GRUPO DE TRABALHO
Foi constituído um grupo de trabalho, coordenado pelo Investigador Valentim Realinho, para tratar de
questões relativas à Propriedade Intelectual (PI) no Instituto Politécnico de Portalegre que tem como
objetivo principal o estabelecimento de um conjunto de normas e ações que visem enquadrar o
IPPortalegre na temática da Propriedade Intelectual (Direitos de Autor e Propriedade Industrial), de
forma a salvaguardar, acautelar e valorizar o conhecimento científico e o esforço criativo gerado no
Instituto.
O plano de trabalho prevê a criação de um regulamento, o estabelecimento de procedimentos
internos para a gestão da Propriedade Intelectual, bem como a dinamização interna de ações de
sensibilização e informação sobre a PI.

ECONOMIA CIRCULAR: CRIADO GRUPO DE TRABALHO
Na sequência do I Fórum de Economia Circular do Alentejo, que teve lugar nas instalações da CCDR
Alentejo, no mês de junho, foi criado um grupo de trabalho, constituído por investigadores e docentes
do Instituto Politécnico de Portalegre, para tratar a temática da Economia Circular.
O grupo reuniu pela primeira vez a 12 de setembro para identificar as áreas em que existem projetos
que se integram nas ações previstas no Plano de Ação governamental e as temáticas em estudo por
parte dos investigadores do IPPortalegre. No dia 20 de outubro realizou-se a segunda reunião, onde
ficou definida a estratégia de trabalho a seguir nos próximos meses e a forma de participação no
Fórum da Economia Circular do Alentejo.
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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS
Encontra-se aberto, até ao dia 20 de novembro, um concurso para Bolsa de Investigação
(licenciatura), na área de Engenharia das Energias Renováveis e áreas afins, para desenvolver
trabalhos de investigação no âmbito do projeto 0330_IDERCEXA_4_E: Investigação,
Desenvolvimento e Energias Renováveis para novos modelos empresariais no Centro, Extremadura e
Alentejo, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do
INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP – Programa de Cooperação Transfronteiriça).
A bolsa, sob orientação científica do Professor Doutor Paulo Brito, terá a duração de 9 meses,
eventualmente renovável até ao limite de 18 meses.

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
» 7th International Conference on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS 2018) |
prazo para submissão termina a 22 de novembro | realiza-se de 16 a 18 de março | Funchal, Portugal
» 16th International HETI Congress of Equine Facilitated Programmes | prazo para submissão termina
a 29 de novembro | realiza-se de 26 a 29 de junho | Dublin, Irlanda
» International Multidisciplinary Congress - Web of Knowledge | prazo para submissão termina a 31 de
janeiro | realiza-se de 17 a 19 de maio | Évora, Portugal
» 3rd International Conference on Quality Engineering and Management | prazo para submissão
termina a 31 de janeiro | realiza-se de 11 a 13 de julho | Barcelona, Espanha

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of Mechanical Design
» European Journal of Marketing
» American Naturalist
» Functional Ecology
» Ultramicroscopy
» Geotextiles and Geomembranes
» Human Brain Mapping
» Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

SJR
1.341
1.590
0.750
1.674
0.237
1.948
6.027
1.192

IPP
0.850
1.268
0.475
1.879
0.247
2.156
3.449
1.256

SNIP
1.620
2.408
1.167
3.762
0.527
4.808
5.532
1.348

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 Factor

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Convocatórias Swiss Foundation for Solidarity in Tourism | termina a 24 de novembro
» Projeto de pesquisa EDULOG | Tinnk Tank da Educação da Fundação Belmiro de Azevedo |
termina a 1 de dezembro
» Pré-anúncio: Investigação e Inovação na Região Mediterrânica (PRIMA) | previsto abrir a 15 de
fevereiro
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