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REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL EM CONSULTA PÚBLICA
O tema da Propriedade Intelectual (PI) mereceu recentemente um impulso significativo no âmbito da C3i.
Entre as várias atividades previstas neste domínio, da responsabilidade de um grupo de trabalho criado
para o efeito, destacam-se: a criação de um microsite, denominado "Gabinete de Apoio à Propriedade
Intelectual On-Line", a realização de ações de formação e a elaboração de uma proposta de Regulamento
de PI, que se encontra atualmente em consulta pública.
Os interessados em apresentar sugestões ao documento, devem dirigi-las ao Presidente do Politécnico de
Portalegre, via correio eletrónico, para o endereço: geral@ipportalegre.pt, até ao dia 14 de agosto de
2018. O documento pode ser consultado aqui.

SEMINÁRIO “VALORIZAr COMUNIDADES E TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE”
Decorreu no dia 16 de julho, no Campus Politécnico, o Seminário “VALORIZAr Comunidades e Territórios
de Baixa Densidade”, que teve como principal objetivo reforçar o conhecimento do trabalho que os
investigadores do VALORIZA (Centro de Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos) se
encontram a desenvolver e potenciar o estabelecimento de sinergias que possam contribuir, de forma
decisiva, para o aparecimento de novas ideias de projeto.
No Seminário participaram mais de 40 investigadores, que apresentaram os projetos que estão a
desenvolver. Foram também apresentados os domínios de investigação do VALORIZA e a sua página web.
A convite do IPPortalegre, a CCDR-A fez uma apresentação das oportunidades e linhas estratégicas de I&D
no âmbito do H2020/30.

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL DE CONTROLO E GESTÃO FINANCEIRA
Foi nomeado pelo Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, com efeitos a partir de 2 de julho
de 2018, o Professor Paulo Ferreira para coordenador institucional da área da gestão financeira de projetos
e prestação de serviços, para trabalhar em articulação com a C3i e com a divisão dos serviços
administrativos e financeiros do IPPortalegre.
Esta nomeação surge da necessidade de reforçar o controlo de gestão financeira na área de projetos e
prestações de serviços e da importância de ter maior controlo dos fluxos financeiros para uma boa gestão
da tesouraria do IPPortalegre.

REUNIÃO DO PROJETO INNOACE DECORREU EM ÉVORA
No dia 19 de junho de 2018 realizou-se, no PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em Évora,
uma reunião dos parceiros (CTAEX, IPPortalegre, PACT) do projeto "INNOACE – Inovação Aberta e
Inteligente na EUROACE”, tarefa 1, atividade 2 “Mapa de subprodutos agroalimentares da zona
EUROACE", cofinanciado pelo FEDER, através do Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP).
Participaram na reunião, em representação do IPPortalegre, os investigadores Ana Cordeiro e Francisco
Mondragão-Rodrigues, acompanhados da bolseira de investigação do projeto Mariana Paulo e da técnica
da C3i Paula Ricardo.

PROJETO OLEAVALOR NO VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE OLIVICULTURA
A equipa de investigação do IPPortalegre afeta ao projeto "OLEAVALOR - Valorização das variedades de
oliveira portuguesas", Operação ALT20-03-145-FEDER-000014, cofinanciado pelo FEDER, através do
Programa Operacional Regional ALENTEJO 2020, participou no VIII Simpósio Nacional de Olivicultura, que
decorreu nos dias 7 e 8 de junho de 2018, em Santarém, no âmbito da Feira Nacional de Agricultura 2018.
Os investigadores apresentaram quatro trabalhos científicos sob a forma de póster e, no primeiro dia de
trabalhos do Simpósio, foram convidados para moderar um dos painéis.
O evento, que reuniu investigadores, técnicos, agricultores, estudantes, exportadores, políticos e outros
agentes do sector, contou com cerca de uma centena de trabalhos apresentados.

ALENTEJO CIRCULAR: JORNADAS DO PROJETO DECORRERAM EM ELVAS
No âmbito do projeto Alentejo Circular decorreu, no dia 7 de junho, na Escola Superior Agrária de Elvas,
uma sessão de sensibilização e reflexão, focada na partilha de boas práticas de economia circular nas
fileiras do azeite, vinho e suinicultura.
A sessão contou com a partilha de iniciativas e práticas de gestão de recursos e aproveitamento de resíduos
por parte de agentes económicos dessas fileiras.
A bolseira de investigação do projeto IDERCEXA - Investigação, Desenvolvimento e Energias Renováveis
para a melhoria do tecido empresarial na região Centro, Estremadura e Alentejo, Roberta Panizio, esteve
presente e apresentou os projetos em curso na C3i e os equipamentos utilizados no âmbito desses projetos.
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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Encontra-se aberto um concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) nas áreas da
Engenharia Eletromecânica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia
Ambiental (1 vaga), para desenvolver trabalhos de investigação no âmbito do projeto 024535 - “InovStone
4.0 – Tecnologias Avançadas e Software para a Pedra Natural”, cofinanciada pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa COMPETE 2020 (Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização).
O prazo para apresentação de candidaturas decorrerá no período entre 17 de agosto e 30 de agosto de
2018.

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
»

III Congresso Internacional de Cultura Lusófona Contemporânea | prazo para submissão termina a 31
de agosto de 2018 | 8 e 9 de novembro de 2018 | Portalegre, Portugal

»

IV Conferencia Internacional de Investigação em Saúde | prazo para submissão termina a 30 de
novembro de 2018 | de 10 a 12 de abril de 2019 | Oliveira de Azeméis, Portugal

»

International Academic Conference on Business & Economics, Management, and Finance | prazo para
submissão termina a 15 de dezembro de 2018 | de 22 a 24 de janeiro de 2019 | Barcelona, Espanha

»

1º Congresso Internacional de História da Ciência no Ensino | prazo para submissão termina a 31 de
janeiro de 2019 | de 30 de maio a 1 de junho de 2019 | Vila Real, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Artificial Life and Robotics
» Journal of Consumer Research
» Journal of Plant Nutrition and Soil Science
» Irrigation Science
» Biofuels, Bioproducts and Biorefining
» Green Chemistry
» Annual Review of Public Health
» Journal of Research in Science Teaching

SJR
1.469
2.104
1.86
0.835
1.628
4.58
3.828
3.45

IF
0.872
3.98
2.619
0.629
1.622
6.15
4.123
2.86

SNIP
1.368
3.584
1.459
1.461
4.133
8.020
7.211
3.162

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
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