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PRÉMIO DE I&D DO IPP | 2018
Com o objetivo de premiar e distinguir a atividade de investigação científica, o Instituto Politécnico de
Portalegre, promove, pelo quarto ano consecutivo, o Prémio de I&D do IPP.
Serão aceites candidaturas de investigadores inscritos num dos núcleos de investigação da C3i. A produção
científica, referenciada no processo de candidatura, tendo por base o ano de 2017, deverá respeitar as
regras de afiliação institucional do IPP.
As candidaturas ao Prémio de I&D do IPP terminam no dia 31 de outubro de 2018. O regulamento, a grelha
e o formulário de candidatura estão disponíveis na página web da C3i.

NOVOS PROJETOS DE I&D
O IPPortalegre vai participar em dois projetos, recentemente aprovados, financiados pela FCT, enquanto
entidade parceira: Gerindo trajectórias de final de vida em cuidados paliativos: um estudo sobre o trabalho
dos profissionais de saúde (Líder: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/UNL; Orçamento
total: 229.742,47€; Orçamento IPPortalegre: 49.675,00€) e Melhorar a vida no espaço urbano em um
ambiente em mudança através do desenho biofílico (Líder: Universidade do Algarve; Orçamento total:
232.186,42€; Orçamento IPPortalegre: 21.562,50€).
Vai também liderar um projeto cofinanciado pelo PDR2020, desenvolvido em parceria com o INIAV Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e com a FCiências.ID - Associação para a
Investigação e Desenvolvimento de Ciências: Conservação e melhoramento de plantas aromáticas e
medicinais (Orçamento total: 141.102,00€).

I WORKSHOP LUSO-BRASILEIRO
Decorreu no dia 20 de setembro de 2018, no Campus Politécnico, o I Workshop Luso-Brasileiro, com o tema
“Tecnologias associadas à produção de bioenergia a partir de resíduos municipais”, organizado no âmbito
do projeto “Uso de Misturas Syngas/Biodiesel em Motores de Combustão Interna para Geração
Descentralizada de Energia”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT - Portugal) e
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Brasil).
O projeto tem como principais objetivos determinar a composição ótima das misturas de syngas/biodiesel a
alimentar motores de combustão interna e a simulação numérica da combustão interna de misturas binárias
e envolve investigadores do Politécnico de Portalegre, da Universidade Estadual Paulista (UNESP - Brasil) e
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ - Brasil).

REUNIÃO DO PROJETO INTERATRIGO DECORREU EM BEJA
A equipa de investigação do IPPortalegre afeta ao projeto "INTERATrigo - Avaliação do rendimento e
qualidade em trigo mole em função das suas interações água-azoto", POCI-01-0145-FEDER-023262,
cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização,
participou na reunião, que decorreu no dia 19 de setembro de 2018, na Escola Superior Agrária do Instituto
Politécnico de Beja.
Na reunião, que contou com os vários parceiros do projeto, foram apresentados os resultados do primeiro
ano e foi discutida a possibilidade de solicitar prorrogação do mesmo.

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL JÁ ESTA EM VIGOR
Foi publicado em Diário da República, no dia 14 de setembro de 2018, o Despacho n.º 8782/2018 que
aprova o Regulamento de Propriedade Intelectual do Instituto Politécnico de Portalegre.
A proposta de Regulamento mereceu parecer positivo, por unanimidade, do Conselho Académico, na sua
Deliberação n.º 10, de 14 de junho de 2018, e foi objeto de audiência e consulta pública, que terminou no
dia 14 de agosto de 2018.
O Regulamento está disponível, para consulta e download, na página da C3i..
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PRIMEIRA VERSÃO DO SCHOLAR METRICS DISPONÍVEL
Está disponível a nova versão do Scholar Metrics que inclui os artigos publicados em 2013-2017 e as
citações de todos os artigos indexados no Google Scholar a partir de julho de 2018.
O Scholar Metrics inclui artigos de revistas e outros documentos de investigação, publicados em todas as
bases de dados pesquisáveis. Publicações com menos de 100 artigos, publicados entre 2013 e 2017, ou
publicações que não receberam citações durante esses anos não estão incluídas, ficando excluídas as
editoras de revistas não científicas.
É possível pesquisar publicações em categorias específicas de todas as áreas de investigação ou optar por
ver as 20 principais publicações ordenadas pelos seus índices h ou h5. Também é possível navegar pelas
100 publicações mais importantes em vários idiomas.

INVESTIGADORES DISTINGUIDOS PELA PUBLONS
A Publons é uma plataforma gratuita para revisores científicos. Foi lançada em 2012 e conta,
atualmente, com mais de 200 mil investigadores.
Os investigadores Luís Loures e Eliseu Monteiro foram distinguidos, com o Publons Peer Review
Awards 2018 - um evento anual que distingue os melhores revisores e editores mundiais, tendo em
conta as áreas científicas.

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
»

8th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology | prazo para submissão
termina a 17 de outubro de 2018 | 18 e 19 de fevereiro de 2019 | Singapura

»

9th International Conference on Key Engineering Materials | prazo para submissão termina a 5 de
novembro de 2018 | de 29 de março a 1 de abril de 2019 | Oxford, Reino Unido

»

9th International Conference on Economics | prazo para submissão termina a 1 de dezembro de 2018 |
de 23 a 25 de janeiro de 2019 | Sevilha, Espanha

»

Congresso Internacional "Um Reino de Mulheres" | prazo para submissão termina a 31 de dezembro de
2018 | de 22 a 24 de abril de 2019 | Évora, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» International Journal of Computer Vision
» Bioinformatics
» Methods in Ecology and Evolution
» Trends in Plant Science
» Energy Storage Materials
» Journal of Composites for Construction
» Human Brain Mapping
» Journal of Accounting and Economics

SNIP
5.068
3.123
1.193
1.357
0.805
2.214
6.027
3.507

SJR
5.633
4.330
1.576
1.157
0.619
4.169
3.449
6.834

IF
5.671
4.523
2.490
1.902
1.397
10.305
5.532
4.508

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
» Bolsa de Licença Sabática | Aberta em permanência
» Fundo de Apoio à Comunidade Científica | Aberta em permanência

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

