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SEMINÁRIO - UMA ESTRATÉGIA BASEADA NA ECONOMIA CIRCULAR
O IPPortalegre vai realizar, no dia 10 de maio, no Campus Politécnico, um seminário dedicado à
Economia Circular, cruzando experiências a decorrer em Portugal e Espanha e dando a conhecer a
atividade dos seus investigadores e técnicos.
A iniciativa surge com o enquadramento institucional da C3i e do Valoriza e decorre do envolvimento do
IPPortalegre no Fórum da Economia Circular do Alentejo e da participação em inúmeros projetos na
área da valorização energética e de resíduos. Pretende, acima de tudo, dar corpo à ideia de um
Laboratório Circular ancorado na BioBIP que, desde há dois anos, tem apoiado iniciativas empresariais
e projetos em parceria com as empresas.
O programa está disponível na página da C3i.

VISITA AO LABORATÓRIO CIRCULAR DA ECOEMBES
No dia 9 de abril, uma equipa do IPPortalegre, constituída pelos investigadores Luís Loures, João Emílio
Alves, Artur Romão, Paulo Brito e Rui Pulido Valente, visitou o Laboratório Circular da Ecoembes, em La
Rioja (Espanha), um espaço muito semelhante à BioBIP, sem a componente industrial e suportado pela
Ecoembes, uma associação privada sem fins lucrativos que gere todos os resíduos em Espanha.
O Coordenador do Laboratório, Zacarias Torbado Martinez, apresentou alguns dos projetos na área do
EcoDesign, na área da Cidadania, na área do SmartWaste e na área do Empreendedorismo.
Esta visita surge na sequência da participação do IPPortalegre no Fórum da Economia Circular do Alentejo
e a perspetiva de criação de um Laboratório Circular na BioBIP.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO IDERCEXA
O Investigador responsável do IPPortalegre pelo projeto IDERCEXA, Professor Paulo Brito, e a Bolseira de
investigação, Roberta Panízio, participaram na terceira reunião de acompanhamento do projeto, que teve
lugar em Cáceres, no dia 26 de abril.
Na reunião, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos por cada um dos parceiros do projeto e foi feito
um balanço da execução física e financeira.
A empresa responsável pela comunicação do projeto, apresentou o plano de comunicação, que inclui, entre
outros, a elaboração de uma newsletter e uma forte presença online, através de página web e redes sociais.
A próxima reunião do projeto IDERCEXA ficou agendada para setembro de 2018 e será organizada pela
equipa de investigadores do IPPortalegre.

JORNADAS TÉCNICAS VALORIZAÇÃO DAS VARIEDADES DE OLIVEIRA PORTUGUESAS
As Jornadas Técnicas "Valorização das variedades de oliveira portuguesas", organizadas pela equipa de
investigação do IPPortalegre, do projeto OLEAVALOR, decorreram no domingo, 29 de abril, na FIAPE2018,
em Estremoz.
Foram apresentados alguns dos resultados obtidos no primeiro ano de investigação pelos parceiros do
projeto e realizou-se uma mesa redonda sobre "O momento atual e as perspetivas futuras das variedades
de oliveira portuguesas", que contou com representantes da Direção regional de agricultura e pescas do
Alentejo, da Associação de olivicultores da região de Elvas, do Centro de estudos e promoção do azeite do
Alentejo e da Cooperativa agrícola dos olivicultores de Estremoz. Em simultâneo, decorreu uma prova
sensorial dos azeites do projeto, obtidos a partir das azeitonas recolhidas nos olivais que a equipa do
IPPortalegre está a estudar.

CIÊNCIA 2018
Vai ter lugar no Centro de Congressos de Lisboa, entre os dias 2 e 4 de julho, o encontro anual dos
investigadores portugueses, Ciência 2018.
Pretende promover o debate alargado dos principais temas e desafios da agenda científica para além do
universo da investigação, tendo como principal objetivo estimular não só a participação como a interação
entre investigadores, setor empresarial e público em geral.
O Encontro Ciência 2018 é promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em colaboração com a
Agência Nacional de Cultura Científica e Tecnológica Ciência Viva e a Comissão Parlamentar de Educação
e Ciência, tendo o apoio institucional do Governo através do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.
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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
»

Congresso Internacional Techling’18: Línguas, Linguística e Tecnologia | prazo para submissão termina
a 15 de maio 2018 | 2 a 4 de outubro de 2018 | Lisboa, Portugal

»

417th International conferences on Economics and Social Sciences (ICESS) | prazo para submissão
termina a 26 de maio de 2018 | 3 e 4 de julho de 2018 | Hamburgo, Alemanha

»

VI Congresso Internacional de Ciberjornalismo | prazo para submissão termina a 15 de junho 2018 | 22
e 23 de novembro de 2018 | Porto, Portugal

»

20th International Conference & Exhibition on Materials Science and Engineering | prazo para submissão
termina a 31 de agosto de 2018 | 10 e 11 de setembro de 2018 | Londres, Reino Unido

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Engineering Design Graphics Journal
» Journal of Vacation Marketing
» Journal of Veterinary Internal Medicine
» Agronomy for Sustainable Development
» International Journal of Energy Research
» GCB Bioenergy
» Journalism
» Social Cognitive and Affective Neuroscience

SJR
2.994
1.201
3.98
1.385
1.76
2.16
0.986
2.388

IF
1.525
0.897
1.879
3.688
2.418
4.655
1.287
4.328

SNIP
2.528
0.819
2.56
1.76
2.01
1.607
1.16
1.288

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
» Prémio Científico Mário Quartin Graça | Termina a 31 de maio de 2018
» 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
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