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V SEMINÁRIO DE I&DT: NOVOS DESAFIOS… NOVAS AGENDAS DE INVESTIGAÇÃO
Já está disponível o programa do V Seminário de I&DT: novos desafios… novas agendas de
investigação, que inclui várias apresentações orais e e-posters, distribuídos por doze painéis
temáticos.
No dia 6 de dezembro, após a sessão de abertura, haverá uma conferência/debate sobre
“Indicadores de desempenho para as Instituições de Ensino Superior Politécnico” que contará com a
presença de investigadores do Instituto Politécnico de Beja, da Universidade de Aveiro, do ISCTE e
do IPPortalegre. Será também proferida uma conferência pela Professora Isabel Ribeiro, da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), sobre “I&D nos Institutos Politécnicos: desafios e
oportunidades”.

PRÉMIO DE I&D ENTREGUE À INVESTIGADORA MARIA JOSÉ MARTINS
O Prémio de Investigação do IPP tem como objetivo central a promoção e a distinção da atividade de
investigação científica a nível nacional e internacional por parte dos investigadores da C3i.
Nesta segunda edição, após análise de um conjunto de critérios de avaliação que teve em linha de
conta as publicações e comunicações em encontros científicos; o desenvolvimento de projetos de
I&D; a orientação e arbitragem de trabalhos e projetos; e as patentes registadas, o júri decidiu atribuir
o prémio à Professora Maria José Martins, investigadora do Núcleo de Ciências Sociais, Humanas e
Saúde.

WORKSHOP SOBRE ESCRITA CIENTÍFICA
Realizou-se no dia 10 de novembro, nos Serviços Centrais do IPPortalegre, o Workshop Escrita
científica: publicar em revistas indexadas Elsevier, dinamizado pela investigadora do N-CSHS,
Professora Doutora Helena Freire Cameron.
No workshop, que teve como objetivo principal dar a conhecer as possibilidades de publicação no
grupo editorial Elsevier, participaram 24 investigadores, docentes e colaboradores das várias
unidades orgânicas do Instituto.

A C3I ESTEVE PRESENTE NA ENOVE +, EM ESTREMOZ
A nona edição da ENOVE + decorreu em Estremoz, nos dias 2 e 3 de novembro.
Esta iniciativa do IPPortalegre, organizada pelo Gabinete de Empreendedorismo e Emprego, acolheu
mais de três mil visitantes e contou com cerca de 45 expositores.
A C3i também marcou presença, divulgando os projetos e trabalhos de investigação desenvolvidos
pelos seus investigadores.

INVESTIGADORES DA C3I PARTICIPAM EM DIVERSOS EVENTOS CIENTÍFICOS
A partir da informação recolhida e enviada pela coordenação dos Núcleos de Investigação, a C3i
continuará a divulgar mensalmente a lista de eventos científicos, nos quais participaram os membros
integrados e os membros colaboradores de cada núcleo.
Pretende-se, desta forma, continuar a dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos investigadores
da C3i, quer participem como membros das comissões organizadoras ou científicas, quer como
oradores ou coautores de propostas de comunicações e posters.
A informação pode ser consultada aqui.

CONGRESSOS INTERNACIONAIS: CALLS
» 2nd International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2017) | prazo para
submissão termina a 30 de dezembro | realiza-se de 7 a 9 de abril de 2017 | Berlim, Alemanha
» International Conference Cork in Science and Applications | prazo para submissão termina a 31 de
dezembro | realiza-se a 7 e 8 de setembro de 2017 | Aveiro, Portugal
» 3rd Annual International Conference on Nursing | prazo para submissão termina a 5 de janeiro de
2017 | realiza-se de 1 a 4 de maio de 2017 | Atenas, Grécia
» International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (HSSE-17) | prazo para
submissão termina a 21 de fevereiro de 2017 | realiza-se a 20 e 21 de março de 2017 | Londres,
Inglaterra

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Journal of the Academy of Marketing Science
» Journal of Creative Behavior
» Environmental Education Research
» Atmospheric Environment
» Nano Energy
» International Journal of Ambient Energy
» Review of Educational Research
» Nurse Education Today

SNIP
3.904
1.341
1.692
1.267
2.214
0.237
6.027
1.414

SJR
3.861
0.850
0.915
1.999
4.169
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3.449
0.958

IF
5.474
1.620
1.931
3.077
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0.527
5.532
1.787

Legenda:
Os dados referentes a 2014 têm agora acesso livre no www.JournalMetrics.com e no www.Scopus.com
SNIP – Source Normalized Impact per Paper | SJR - SCImago Journal Rank | IPP ou IF - Impact per Publication ou Impact Facto

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO E APOIO À INVESTIGAÇÃO
» Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico – Internacionalização de I&D
– projetos individuais | aberto em permanência
» Sistema de Incentivos "Internacionalização das PME" - projetos conjuntos | termina a 30 de
dezembro
» Sistema de Incentivos "Qualificação das PME" - projetos conjuntos | termina a 30 de dezembro
» Bolsas Fulbright-Schuman para os EUA | termina a 1 de fevereiro
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