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WORKSHOP 2I: INOVAÇÃO E INCENTIVOS
O Workshop 2I: Inovação e Incentivos, que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
IPPortalegre, no dia 14 de abril, foi uma organização conjunta da empresa IDT Consulting e da C3i.
Este evento, dirigido a investigadores, empresários e alunos, contou com a apresentação de
metodologias para a conceção, desenvolvimento e gestão de projetos inovadores; ligação do
IPPortalegre ao tecido empresarial e informação sobre oportunidades de financiamento no âmbito do
Portugal 2020. Terminou com a apresentação de um caso de sucesso na área da eficiência
energética, por parte da empresa Greenworld.

INVESTIGAÇÃO SOBRE COENTROS FOI NOTÍCIA NA SIC
As investigadoras da C3i, que desenvolvem projetos de investigação sobre coentros há vários anos,
deram a conhecer, em reportagem à SIC, os resultados desses projetos, que possam interessar ao
público em geral. Um dos objetivos era selecionar uma variedade de coentro a partir das sementes
fornecidas pelos agricultores. Outro objetivo era valorizar o conhecimento tradicional, que resultou na
recolha e divulgação de receitas de culinária com coentro, algumas tradicionais, outras inovadoras.
Do projeto Colheita, conservação e valorização de germoplasma de poejos e coentros no Alentejo,
que terminou em março de 2015, resultou a edição do livro Coentros do Alentejo, disponível para
consulta e download na página da C3i.

FOI PUBLICADO O LIVRO AS ARTES DE (RE)FAZER O MUNDO
Foi publicado recentemente o livro As artes de (re)fazer o mundo. Habitar, compor e ordenar a vida
em sociedade, que integra a Coleção C3i - Vol. 7.
Este livro inclui as comunicações dos II Encontros de Portalegre, que se realizaram em 2011, na
Escola Superior de Educação do IPPortalegre, organizados por investigadores do Centro de Estudos
de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, com a colaboração de investigadores da C3i.

50 INVESTIGADORES DA C3I NA PLATAFORMA RESEARCHGATE
A plataforma ResearchGate é gratuita e constitui-se como a maior rede social para investigadores que
possibilita a partilha pública de documentos científicos e a interação com outros investigadores a nível
mundial, disponibilizando um conjunto de ferramentas que permitem aferir, por exemplo, o impacto
dos documentos depositados por instituição e por investigador.
O investigador Eliseu Monteiro é, dentro do universo dos 50 investigadores da C3i que tinham conta
na ResearchGate até final de março, aquele que tem documentos partilhados com maior impacto
(71.44 impact points).
Convidam-se, assim, todos os investigadores a aderirem à ResearcGate e a publicarem os seus
documentos científicos, contribuindo, desta forma, para o aumento do impacto global do IPPortalegre.

MAIS DE 274.000 DOWNLOADS DOS DOCUMENTOS DO IPPORTALEGRE NO RCAAP
O RCAAP constitui-se como um ponto único de pesquisa, de localização e de acesso a milhares de
documentos de carácter científico e académico, nomeadamente artigos de revistas científicas,
comunicações, teses e dissertações.
O IPPortalegre iniciou o depósito de documentos em 2011, atingindo, em 2015, um total de 304
documentos depositados. Já foram efetuados mais de 274.000 downloads destes documentos, em
países como Portugal, Estados Unidos, Brasil, China, entre outros.
Só até abril de 2016 já foram realizados 18.202 downloads dos documentos do IPPortalegre. Os
dados podem ser consultados na página da C3i.

PUBLICADA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS SOBRE CIÊNCIA ABERTA
Foi publicada a 11 de abril a Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016 que define os princípios
orientadores para a implementação de uma Política Nacional de Ciência Aberta.
O diploma refere que é “imperativa a partilha, em acesso aberto, de todo o conhecimento produzido,
sobretudo quando este seja financiado por recursos públicos, garantindo a sua reutilização de acordo
com os princípios internacionalmente reconhecidos.”

CONGRESSOS: CALLS ABERTAS
» CINPAR 2016 - XII Congresso Internacional sobre patologia e reabilitação de estruturas | prazo para
submissão termina a 15 de maio | realiza-se de 26 a 29 de outubro | Porto
» Congresso de Cibercultura: Circum-navegações em redes transculturais de conhecimento, arquivos
e pensamento | prazo para submissão termina a 22 de maio | realiza-se a 13 e 14 de outubro | Braga
» Congresso Internacional “A Europa e os Impérios Coloniais dos séculos XVI, XVII e XVIII na
Literatura e no Cinema” | prazo para submissão termina a 30 de junho | 20 e 21 de outubro | Algarve
» Joint meeting of the Portuguese and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute |
prazo para submissão termina a 15 de outubro | 17 e 18 de novembro | Lisboa

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Artificial Life and Robotics
» Journal of Consumer Research
» Agroecology and Sustainable Food Systems
» Reproduction in Domestic Animals
» Bioenergy Research
» Advanced Materials
» Social Cognitive and Affective Neuroscience
» Science Education
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Legenda:
Os dados referentes a 2014 têm agora acesso livre no www.JournalMetrics.com e no www.Scopus.com
SNIP – Source Normalized Impact per Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Facto

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Prémio Científico Mário Quartin Graça - Banco Santander Totta | termina a 31 de maio
» SIAC: Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico | termina a 31 de maio
» SIAC: Promoção do Espírito Empresarial | termina a 31 de maio
» SIAC: Internacionalização | termina a 31 de maio
» SIAC: Qualificação | termina a 31 de maio
» Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico (SI I&DT) | termina a 30 de
junho
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