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IV Seminário de I&DT: cooperar para inovar
A quarta edição do Seminário de I&DT, organizada pela C3i, sob o tema Cooperar para
inovar, terá lugar nos dias 24 e 25 de novembro de 2014.
Nesta edição serão incluídas algumas alterações ao formato, incluindo as áreas para
apresentação de comunicações.
No início de junho será lançada a call for papers destinada a investigadores, docentes e
mestrandos do IPP para que, no âmbito das suas investigações, possam apresentar
comunicações ao IV Seminário de I&DT.

Estudo sobre o impacto dos Politécnicos é notícia no Jornal Público
O estudo realizado pelo Instituto Politécnico de Portalegre, em conjunto com outros seis
politécnicos do país, que evidencia o impacto económico que estes exercem nas regiões
onde se localizam, foi notícia no Jornal Público na edição de 19 de maio.
A notícia pode ser lida aqui.

Exibição do Filme "Vida Activa"
No dia 29 de maio, o filme “Vida Activa”, de Susana Nobre, foi exibido no auditório da
Escola Superior de Educação, local onde funcionou durante alguns anos um Centro Novas
Oportunidades (CNO).
Este documentário sobre a certificação de adultos foi visto por alguns membros da
equipa do CNO-ESEP, avaliadores externos e adultos certificados.
No final, foi apresentado o livro “A Escola da Vida” de Pedro Abrantes.

1.º Encontro de Literatura Infantil e Educação
O primeiro Encontro de Literatura Infantil e Educação, organizado pela Área Científica de
Língua e Literatura Portuguesas, teve lugar na Escola Superior de Educação no dia 26 de
maio.
Do programa constou uma Conferência Plenária e dois painéis que contaram com a
participação de mestrandas da ESE.
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Conferência (Re)Inserção Social
Teve lugar no Auditório da Escola Superior de Educação de Portalegre, no dia 21 de
maio, a Conferência temática sobre “Reinserção Social”, integrada no Ciclo de
Conferências de Observatório do curso de Serviço Social.
A conferência integrou o lançamento do livro “Percursos em Liberdade: Histórias
com vida” da Associação “O Companheiro”, com a qual foi assinado um protocolo.

III Semana "Somos todos iguais - AGIR PARA INCLUIR"
A III Semana “Somos todos iguais – Agir para Incluir”, organizada pela Escola
Superior de Educação e pelo Agrupamento de Escolas do Bonfim, com a colaboração
do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Portalegre, com a CERCIPortalegre e o Centro
de Recuperação Infantil de Abrantes, decorreu na Escola Superior de Educação, de
19 a 22 de maio

II Jornadas da Família
A segunda edição das Jornadas da Família, sob o tema Novos desafios “entre
famílias” teve lugar no Centro de Congressos da Câmara Municipal de Portalegre, no
dia 15 de maio.
Esta iniciativa foi organizada pela Escola Superior de Saúde e pela Rede Europeia
Anti-Pobreza.

Jornadas de Animação Sociocultural
No dia 15 de maio realizaram-se, no Auditório da Escola Superior de Educação de
Portalegre, as Jornadas de Animação Sociocultural, organizadas pela direção de
curso de Animação Sociocultural.

Workshop de Networking Tecnológico Empresarial
A convite da ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, o
Coordenador Institucional da C3i e a Técnica Superior do Laboratório da ESTG
participaram no Workshop de Networking Tecnológico Empresarial, subordinado à
temática “Estabilização Tartárica de Vinho”, que teve lugar no período da manhã do
dia 14 de maio, no Ninho de Empresas de Santo António das Areias, Marvão.
No período da tarde decorreu uma visita técnica aos Laboratórios da ESTG e à
Central de Biomassa, com apresentação de estudos de valorização dos resíduos por
gaseificação térmica (ex. bagaço de uva) e ensaios laboratoriais.
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Seminário de Media e Sociedade
No dia 7 de maio decorreu, no Auditório da Escola Superior de Educação, mais um
Seminário de Media e Sociedade, uma organização conjunta do Mestrado de
Jornalismo, Comunicação e Cultura, do CLIC e da Área Científica de Jornalismo,
Comunicação e Tecnologias de Informação.

Seminário Inovação e Mecanização Agrícola
Os investigadores da C3i Luís Conceição, Paulo Brito e José Rato Nunes participaram
no Seminário Inovação e Mecanização Agrícola, que se realizou no dia 2 de maio,
integrado na FIAPE - Feira Internacional de Agropecuária de Estremoz.

Produção científica: sugestão de revistas onde publicar
(indexadas na WoS e/ou Scopus)
Advances in Journalism and communication - (como publicar)
Art and Design Review - (como publicar)
Creative Education - (como publicar)
Creative nursing - (como publicar)
Environment International - (como publicar)
International Journal of strategic management - (como publicar)
Journal of Sustainable Bioenergy Systems - (como publicar)
Open Journal of business and management - (como publicar)
Social Networking - (como publicar)
Technology and Investment - (como publicar)

Oportunidades de financiamento e apoio à investigação
- Candidaturas congressos: língua e cultura portuguesas [termina a 30 de junho]
- FCT: Estímulo à investigação [começa a 1 de junho]
- Fundo de Apoio à Comunidade Científica [aberto em permanência]
- Bolsas Papers - apresentação de comunicações em conferências nos EUA
[consultar datas]
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