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PROJETO AGRO WATER SAVING APOIADO PELA FUNDAÇÃO LA CAIXA
O IPP vai liderar um projeto, apoiado pela Fundação La Caixa, através do programa Promove - Regiões
Fronteiriças 2018. Coordenado pelo investigador Luís Loures, o projeto Agro Water Saving - Tecnologia de
poupança de água, conta com uma equipa multidisciplinar internacional, da qual fazem parte vários
investigadores do Politécnico de Portalegre e do VALORIZA.
O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação móvel para determinar, em tempo real, as
dotações máximas de rega para diferentes culturas, potenciando a poupança de água.
A Fundação La Caixa vai apoiar, sob a forma de subsídio ao investimento, cinco projetos-piloto nas regiões
Norte, Centro e Alentejo.

COLAB PROBIOREFINERY APROVADO PELA FCT
A FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia já divulgou o resultado final da avaliação das candidaturas
submetidas até março de 2018 para a atribuição do título e designação de Laboratório Colaborativo.
O ProBiorefinery - Investigação e Inovação em Biorrefinarias foi um dos 15 laboratórios colaborativos
aprovados nesta fase. Liderado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. integra várias
entidades, entre as quais o Instituto Politécnico de Portalegre.
Os Laboratórios Colaborativos visam a criação, direta e indireta, de empregos de alto valor acrescentado em
Portugal, através da implementação de agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de
valor económico e social.

REUNIÃO DO PROJETO IDERCEXA DECORREU NA BIOBIP
No âmbito do projeto IDERCEXA - Investigação, Desenvolvimento e Energias Renováveis para a melhoria
do tecido empresarial na região Centro, Estremadura e Alentejo, cofinanciado pelo FEDER, através do
programa INTEREG IV A, o Instituto Politécnico de Portalegre, acolheu a quarta reunião de coordenação,
que teve lugar nas instalações da BioBIP, no dia 2 de outubro, na qual participaram 17 entidades parceiras.
Durante a reunião, foram apresentados os trabalhos em curso, incluindo os protótipos que estão a ser
desenvolvidos pelos parceiros Espanhóis, e ficou agendada, para o mês de novembro, uma formação sobre
auditorias tecnológicas.

PROJETO OLEAVALOR NO CONGRESSO INTERNACIONAL OLIVEBIOTEQ'18
Os parceiros do projeto OLEAVALOR - Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas, cofinanciado
pelo FEDER, através do Programa Operacional Regional ALENTEJO 2020, participaram com várias
comunicações, orais e em poster, no Congresso Internacional OLIVEBIOTEQ'18, que decorreu em Sevilha
entre os dias 15 e 19 de outubro.
A equipa de investigadores do Instituto Politécnico de Portalegre apresentou três trabalhos nas sessões
"Reproductive Biology and Fruit Development" e " Olive Oil Quality".
O evento contou com cerca de 300 participantes, oriundos dos principais países olivícolas do mundo.

SEMANA INTERNACIONAL DO ACESSO ABERTO NO IPP
Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto Politécnico de Portalegre associou-se às comemorações da
Semana Internacional do Acesso Aberto, promovida pela SPARC - Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition, enquadrada numa iniciativa internacional que tem como objetivo disseminar o Acesso
Aberto ao conhecimento.
O programa, destinado a alunos, docentes e investigadores, contemplou sessões de pesquisa em acesso
aberto e ações de sensibilização, em contexto de sala de aula, sobre a importância do acesso aberto.

PRÉMIO DE I&D DO IPP RECEBE 3 CANDIDATURAS
As candidaturas ao Prémio de I&D, edição de 2018, terminaram no dia 31 de outubro. Foram recebidas três
candidaturas que serão avaliadas pelo júri, constituído para o efeito, composto pelo Presidente do IPP e
pelos Coordenadores e Subcoordenadores dos Núcleos de I&D da C3i.
O valor dos prémios, a atribuir, deve ser utilizado pelos investigadores para dinamizar a atividade de I&D do
IPP. Neste sentido, à luz do regulamento em vigor, poderá ser utilizado para participação em congressos e
ações de formação, aquisição de equipamentos e consumíveis, entre outros.
A entrega dos prémios será efetuada no dia 26 de novembro, no âmbito das comemorações do Dia do IPP.
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CONCURSO PARA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) em Ciências
Sociais (1 vaga) para desenvolver trabalhos de investigação no âmbito do projeto PTDC/SOCSOC/30092/2017, “ETIC – Gerindo trajetórias de final de vida em cuidados paliativos: um estudo
sobre o trabalho dos profissionais de saúde”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT/MCTES), através de fundos nacionais (Orçamento do Estado - OE).
O prazo para apresentação de candidaturas termina a 13 de novembro de 2018. O edital pode ser
consultado na página web da C3i.

SEMANA DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA NO IPP
A Semana da Ciência e da Tecnologia decorre, a nível nacional, de 19 a 25 de novembro,
celebrando-se o Dia Nacional da Cultura Científica a 24 de novembro.
O IPP, através da C3i e do VALORIZA, está a organizar várias iniciativas. No dia 20 de novembro terá
lugar o Seminário Repensar áreas de baixa-densidade: Oportunidades e desafios, e no dia 22 de
novembro realizar-se-á um conjunto de atividades, entre as quais o Workshop: Creative Commons vs
Direitos de Autor e um Workshop sobre patentes e propriedade intelectual.
O programa será divulgado em breve.

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
»

III Congresso Internacional de Supervisão Clínica | prazo para submissão de pósteres termina a 15 de
novembro de 2018 | 30 de novembro 2018 | Porto, Portugal

»

II Congresso Internacional de Contabilidade Pública | prazo para submissão termina a 17 de dezembro
de 2018 | 14 e 15 de março de 2019 | Lisboa, Portugal

»

4th International Conference on Natural Fibers | prazo para submissão termina a 31 de janeiro de 2019 |
de 1 a 3 de julho de 2019 | Porto, Portugal

»

Congresso Internacional em Desenvolvimento Sustentável, Gestão Pública e Ordenamento Territorial |
prazo para submissão termina a 30 de abril de 2019 | de 28 a 31 de maio de 2019 | Dąbrowa Górnicza,
Polónia

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of Operations Management
» Briefings in Bioinformatics
» Plant Physiology
» Food and Energy Security
» Advanced Energy Materials
» Geotextiles and Geomembranes
» Brain and Language
» Annual Review of Financial Economics

SNIP
2.213
3.904
0.341
0.630
1.686
1.948
2.620
1.260

SJR
1.283
3.861
0.341
0.780
1.910
2.156
2.482
3.629

IF
2.841
5.474
0.580
1.658
1.667
4.808
2.833
1.481

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
» 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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