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Criação de Núcleos de Investigação da C3i: prazo termina a 28 de
fevereiro
Está a decorrer o período para apresentação de propostas para a criação de Núcleos de
Investigação da C3i.
O prazo para formalização de propostas termina a 28 de fevereiro.
Mais informações em www.c3i.ipportalegre.pt

Trial da Scopus disponível para membros B-on
Está ativo um trial da Scopus para os membros B-on até ao próximo dia 15 de janeiro.
Esta é atualmente a maior base de dados de resumos e citações, e pode agora ser
consultada a partir da rede das instituições do IPP.
Mais informações em http://www.scopus.com/

Estatísticas RCAAP 2013
Os resultados das estatísticas de 2013 vêm reforçar as já conhecidas vantagens do
“Open Access” para a visibilidade da produção científica dos docentes e investigadores.
Os dados estão disponíveis
http://www.c3i.ipportalegre.pt/

para

consulta

na

página

da

C3i,

em

SCOAP3: artigos científicos no campo da Física disponíveis em
regime de acesso aberto
3

A iniciativa de Open Access SCOAP (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing
in Particle Physics) vai arrancar a 1 de janeiro. Resultado de intensos preparativos e da
3
criação de consensos com o apoio de parceiros em 24 países, o SCOAP promove a
disponibilidade de um vasto número de artigos científicos no campo da Física, em
regime de acesso aberto sem qualquer custo para os autores: todos poderão aceder a
estes artigos, tendo os respetivos autores os seus direitos reservados.
Mais informação em
acesso-aberto-scoap3/

http://blog.rcaap.pt/2013/12/09/arranque-da-iniciativa-de-

A equipa da C3i deseja a todos os investigadores um
2014 cheio de novos projetos!
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IPP parceiro do projeto SSN
O IPP, com o suporte da C3i, é parceiro do projeto School Safety Net (SSN), que
aborda a questão do abandono escolar precoce.
O projeto é financiado no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida KA4 Disseminação e Exploração dos Resultados, e Intercâmbio de Ações de Boas
Práticas.

Workshop Regional de Matchmaking com apoio da C3i
No âmbito do projeto Redes de Inovação da Associação Industrial Portuguesa –
Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), em parceria com três associações
empresariais, entre as quais a Associação Empresarial da Região de Portalegre
NERPOR, realizou-se no dia 4 de dezembro, nas instalações da ESTG-IPP, um
workshop onde foi efetuada uma apresentação detalhada do IPP e da sua estrutura
de I&DT, por forma a permitir às empresas participantes conhecer as competências,
tecnologias e serviços que a C3i disponibiliza.

Investigadores da C3i participam na organização de três
congressos internacionais
- Congresso Internacional de Gestão de Água, Resíduos e Energia. Mais informações
em http://www.ewwm.net/
- Congresso Internacional de Educação, Inovação e Tecnologias Educativas. Mais
informações em http://iceilt.com/
- Conferência Internacional sobre Química Verde e Engenharia Sustentável. Mais
informações em http://www.greenchemse.com/

Produção científica: sugestão de revistas onde publicar
(indexadas na WoS e/ou Scopus)
Academic leadership – (como publicar)
Agriculture and Agricultural Science Procedia – (como publicar)
Animal feed science and technology – (como publicar)
Digital culture and education – (como publicar)
Journal of prevention & intervention in the community – (como publicar)
Journal of research in rural education – (como publicar)
Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación – (como publicar)
Social work education – (como publicar)
Sustainable development – (como publicar)
The journal for quality and participation – (como publicar)

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- HORIZONTE 2020: CONCURSOS [abertura de diversas calls]
- Convite à apresentação de propostas no âmbito do Programa PROGRESS "fortalecer ferramentas para o crescimento e emprego" [termina a 15 de janeiro]
- 1º concurso transnacional - FORESTERRA [1.ª fase termina a 15 de janeiro]
- 6º convite conjunto de projetos de investigação europeia sobre doenças raras
[termina a 30 de janeiro]
- Concurso: Projetos de cooperação transnacional em investigação translacional em
cancro [termina a 3 de fevereiro]

c3i@ipportalegre.pt
Lugar da Abadessa, Apartado 148 7301-901 Portalegre | T: 245 300 205

