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PRÉMIO DE I&D DO IPP
Com o objetivo de premiar e distinguir a atividade de investigação científica, o Instituto Politécnico de
Portalegre, promoveu, pelo quinto ano consecutivo, o Prémio de I&D do IPP.
O prazo para apresentação de candidaturas terminou no dia 31 de outubro. As candidaturas recebidas 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.
A entrega dos prémios será efetuada no dia 25 de novembro, no âmbito das comemorações do Dia do IPP. O
valor dos prémios, de acordo com o Regulamento, deve ser utilizado pelos investigadores para dinamizar a
atividade de I&D do IPP.

SEMANA INTERNACIONAL DO ACESSO ABERTO
Pelo quinto 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.
Este ano, para além da divulgação de informação sobre o Acesso Aberto, o programa teve como objetivo dotar
os alunos do IPP de formação e informação sobre a utilização do Repositório. Nas sessões de pesquisa em
acesso aberto e nas ações de sensibilização em contexto de sala de aula sobre a importância do acesso
aberto participaram 459 alunos das quatro escolas.

NOMEADO O GABINETE DE APOIO À PROMOÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
A Presidência do Instituto Politécnico de Portalegre, através do Despacho Pres n.º 44-2019, procedeu à
nomeação do Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial (GAPI), que será coordenado pelo
Professor Valentim Realinho, integrando na equipa o Professor João Emílio Alves e a Técnica Superior da C3i
Amélia Canhoto.
Para além de outras atribuições, o GAPI visa assegurar a operacionalização dos procedimentos definidos no
Regulamento de Propriedade Intelectual do Instituto Politécnico de Portalegre, disponível para consulta na
página da C3i.

WORKSHOP DE ENCERRAMENTO DO PROJETO RDFGAS
Decorreu no dia 30 de outubro, na BioBIP, o Workshop de encerramento do projeto RDFGAS - Aproveitamento
energético dos combustíveis derivados de resíduos e lamas secas, cofinanciado pelo FEDER, através do
COMPETE.
Foram apresentados os resultados do projeto pelo Professor Paulo Brito, Investigador Responsável, e pelos
parceiros: Instituto Politécnico de Setúbal e CVR - Centro para a Valorização de Resíduos.
No período da tarde realizou-se a reunião de encerramento do projeto, onde foi feito um balanço do trabalho
desenvolvido, perspetivando dar continuidade à parceria estabelecida através de um novo projeto.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ECO2CIR
Decorreu, no dia 9 de outubro, em Badajoz, na sede da Promedio, a reunião de acompanhamento do projeto
0008_ECO2CIR_4_E – Projeto de cooperação transfronteiriça para a introdução da economia ecológica e
circular através da prevenção, melhoria da reciclagem, gestão e valorização de resíduos nas regiões do
Centro, Estremadura e Alentejo, cofinanciado pelo FEDER, através do Interreg V-A Espanha-Portugal
(POCTEP).
O projeto ECO2CIR visa promover a troca de informações e experiências, criando mecanismos para melhorar
a economia ecológica e circular, através de uma hierarquia adequada de gestão de resíduos, estabelecida pela
Diretiva 98/2008, em toda a Eurorregião.

REUNIÃO DO PROJETO 4IE+
Os investigadores Adriano Pedro e Valentim Realinho participaram na reunião do projeto 0499_4IE_PLUS_4_E
– Instituto Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimento +, cofinanciado pelo FEDER, através
do Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP).
A reunião realizou-se em Évora, na Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, no dia 7 de outubro,
tendo como principal objetivo definir as linhas de trabalho e o planeamento geral das atividades do projeto.
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FIRST PROGRESS MEETING DO PROJETO S4GAME
Realizou-se nos dias 23 e 24 de setembro de 2019, no Educational Center do Hospital da Faculty of
Medicine in Hradec Králové – Charles University (Hradec Králové – Républica Checa), o 1st Progress
Meeting do Projeto S4Game (Programa Erasmus+ / KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of
Good Practices / KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training).
O projeto, liderado pelo CCMIJU - Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Unidad de
Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias) de Cáceres (Espanha), visa proporcionar aos profissionais de saúde
uma abordagem inovadora para adquirir e desenvolver soft skills (competências interpessoais) para
promover o seu desenvolvimento profissional. A equipa do IPPortalegre é composta pelos investigadores
António Arco, Adriano Pedro, Helena Arco e Luísa Murta.

1º CURSO DE VERÃO DO PROJETO “BE AWARE STUDENT”
Estudantes e professores do Instituto Politécnico de Portalegre participaram, no mês de setembro,
conjuntamente com parceiros da University of Information and Technology and Management - Rzeszów
Polónia e a Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Itália, no projeto “BE Aware STudent”,
cofinanciado pela União Europeia, através do programa Erasmus+, ação KA2 - Parcerias Estratégicas no
setor do Ensino Superior.
Realizou-se na University of Information Technology and Management da cidade de Rzeszow, na Polónia,
um curso de verão para alunos de Engenharia Informática sobre “Designing your Career with Personal
Business Model Canvas”. Os estudantes das três universidades trabalharam em conjunto durante uma
semana, num projeto que introduz a questão do planeamento da carreira na área abrangente que é a das
novas tecnologias.

CAMPUS POLITÉCNICO ACOLHEU CONGRESSOS INTERNACIONAIS
Nos dias 11 e 12 de setembro, o Campus Politécnico acolheu a terceira edição da Bioenergy International
Conference e o V Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia
(CIEEMAT), organizados por investigadores do VALORIZA e do IPPortalegre.
Estes congressos conseguiram reunir em Portalegre mais de 120 investigadores de várias nacionalidades que,
durante dois dias, apresentaram diversas comunicações.
No dia 13 de setembro realizaram-se visitas guiadas à empresa A4F, sediada em Póvoa de Santa Iria e ao
LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Participaram nestas visitas cerca de 40 pessoas.

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
»

Seminário Internacional sobre ambiente e sociedade | prazo para submissão termina a 8 de dezembro
de 2019 | 2 e 3 de março de 2020 | Lisboa

»

5th International Conference on ‘Urban E-Planning’ | prazo para submissão termina a 15 de dezembro
de 2019 | 6 e 7 de abril de 2020 | Lisboa

»

Congresso Internacional 'Marcas e Denominações de Origem: História e Identidade' | prazo para
submissão termina a 30 de dezembro de 2019 | 17 e 18 de setembro 2020 | Porto

»

ICE-B 2020 International Conference on e-Business | prazo para submissão termina a 14 de fevereiro
de 2020 | de 8 a 10 de julho de 2020 | Lieusaint, Paris (França)

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Information and Management
» Knowledge-Based Systems
» Plant Biotechnology Journal
» Soil and Tillage Research
» Materials Science and Engineering: R: Reports
» Nature Reviews Materials
» Trauma, Violence, and Abuse
» Transportation Research, Series B: Methodological

SNIP
2.636
2.606
1.780
2.178
8.402
13.957
2.684
2.991

SJR
1.620
1.460
2.876
1.898
7.085
34.171
1.955
2.395

IF
6.09
7.08
6.668
5.24
27.24
37.74
5.53
5.83

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
» FCT/CAPES: Apoio à mobilidade transnacional | Termina a 13 de novembro de 2019
» Projetos na área da Sustentabilidade | Aberto em permanência até 31 de março de 2022
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | Aberto em permanência
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D
– projetos individuais | Aberto em permanência
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