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IPPORTALEGRE ASSINOU PROTOCOLO COM CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ
No âmbito do programa piloto “Vamos deixar uma marca na Sociedade”, foi assinado um protocolo de
colaboração entre o Centro de Ciência Viva de Estremoz e o Instituto Politécnico de Portalegre que contou
com a presença da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo.
O protocolo visa uma colaboração futura na dinamização de um conjunto de atividades ligadas à divulgação
científica, através da elaboração conjunta de um plano de atividades, a desenvolver no próximo ano letivo.
Este programa piloto, desenvolvido pela área governativa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, inclui
diversas iniciativas que pretendem aproximar os alunos do ensino secundário (profissional e científicohumanístico) do ensino superior, reforçando a premissa de que todos os jovens são essenciais para um
desenvolvimento social e económico sustentável da sociedade.

PROJETO OLEAVALOR APRESENTADO NA XV OLIVOMOURA
A equipa de investigação do projeto OLEAVALOR - Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas,
participou na XV OLIVOMOURA, no dia 12 de maio, que decorreu em Moura.
Os parceiros do projeto, nomeadamente o IPPortalegre, a Universidade de Évora e o INIAV-polo de Elvas,
apresentaram os resultados preliminares dos trabalhos desenvolvidos no primeiro ano, no Seminário
OLEAVALOR, que contou com a participação de cerca de 30 pessoas.
O coordenador da equipa do IPPortalegre, Investigador Francisco Mondragão-Rodrigues, apresentou o
projeto; a moderação das apresentações esteve a cargo da Investigadora Graça Pacheco de Carvalho e as
atividades da equipa do IPPortalegre foram apresentadas pela Bolseira de Investigação Elsa Lopes.

SEMINÁRIO UMA ESTRATÉGIA BASEADA NA ECONOMIA CIRCULAR
Teve lugar no Campus Politécnico, no dia 10 de maio, um seminário dedicado à temática da Economia
Circular, com enquadramento institucional da C3i e do VALORIZA (Centro de Investigação para a
Valorização de Recursos Endógenos).
Este seminário, que contou com a presença de representantes da CCDR-A, do CICYTEX e do ISQ, surgiu
na sequência da participação do IPPortalegre no Fórum da Economia Circular do Alentejo e permitiu cruzar
experiências dos investigadores e técnicos de Portugal e de Espanha.
Investigadores e bolseiros de investigação da C3i, que integram vários projetos na área da valorização
energética e de resíduos, partilharam os trabalhos que estão a desenvolver, no painel dedicado às
apresentações em formato de pitch.

JORNADAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA SELEÇÃO DE REPRODUTORAS
No âmbito do projeto ALT-BiotechRepGen - Recursos Genéticos Animais e Biotecnologias: projeção para o
futuro, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo, vão realizar-se, no dia 19 de junho,
na Escola Superior Agrária de Elvas, as Jornadas de inovação tecnológica na seleção de reprodutoras:
avaliação do estado imunitário.
Do programa das Jornadas, destaca-se o Workshop “Utilização de PCR para pesquisa de Theileria annulata
e técnica de ELISA para quantificação de IgG bovina"
As inscrições para o workshop são limitadas a 10 participantes, preferencialmente profissionais, e
terminam no dia 15 de junho.

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO EM ENGENHARIA ELETROMECÂNICA
Encontra-se aberto um concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) na área da Engenharia
Eletromecânica (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 trabalho será desenvolvido na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Portalegre, sob a orientação científica do Professor Doutor Paulo Brito. A bolsa terá a duração de 9 meses,
eventualmente renovável até ao limite de 18 meses.
O prazo para apresentação de candidaturas decorrerá no período entre 22 de junho e 05 de julho de 2018.

c3i@ipportalegre.pt | www.c3i.ipportalegre.pt | T. 245 301 592/3/4
Campus Politécnico, 10
7300-555 Portalegre

MAIO 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
»

II Congresso Internacional de História Local: Conceito, práticas e desafios na contemporaneidade |
prazo para submissão termina a 30 de junho 2018 | 27 e 28 de setembro de 2018 | Lisboa, Portugal

»

Congresso Internacional "José Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel” | prazo para submissão
termina a 31 de julho de 2018 | de 8 a 10 de outubro de 2018 | Coimbra, Portugal

»

5th International Conference on Communications and Network Engineering | prazo para submissão
termina a 15 de agosto de 2018 | de 21 a 23 de dezembro de 2018 | Paris, França

»

International Conference on Agricultural and Biological Science | prazo para submissão termina a 17 de
agosto 2018 | 25 e 26 de setembro de 2018 | Roma, Itália

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Design Studies
» Journal of Marketing Research
» Plant Science
» Animal Feed Science and Technology
» Bioenergy Research
» Advanced Materials
» American Journal of Sociology
» Science Education

SJR
2.570
2.211
1.477
1.586
1.268
3.786
4.19
2.96

IF
1.184
3.225
1.460
1.112
1.318
6.991
2.96
1.78

SNIP
1.295
4.488
3.607
2.352
3.361
14.817
3.545
2.825

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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