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28 PROJETOS DE I&DT EM CURSO EM 2018
A C3i acompanhou a execução financeira de 28 projetos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
(I&DT), que representaram um investimento superior a 1.919.320,00€ para o Politécnico de Portalegre, em
2018.
O número de projetos acompanhados pela C3i tem registado, nos últimos anos, um aumento significativo, fruto
da interdisciplinaridade dos investigadores, mas também das redes de parceria estabelecidas com outras
unidades de I&D, entidades regionais, nacionais e transfronteiriças e com empresas dos vários setores de
atividade.
Para além dos projetos de I&DT, a C3i é também responsável pela gestão dos projetos relacionados com o
CTeSP que representam um investimento total superior a 1.926.290,00 euros.

NÚMERO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO CRESCEU EM 2018
Em 2018 a C3i foi responsável pela gestão e acompanhamento de 36 prestações de serviços, que
representaram uma receita de cerca de 44.000,00€ para o Politécnico de Portalegre.
Os investigadores da C3i desenvolveram um conjunto alargado de atividades de investigação e
desenvolvimento, trabalhos de consultoria técnica e científica, testes e ensaios laboratoriais, formação e apoio
especializado, por solicitação de diversas entidades, entre as quais empresas, câmaras municipais,
agrupamentos de escolas, centros de formação de professores, fundações, associações e outras instituições
públicas e privadas.

10.º ANIVERSÁRIO DO RCAAP
A convite da organização, Amélia Canhoto participou na sessão Estórias da história do RCAAP, no âmbito da
comemoração do 10.º aniversário do RCAAP que teve lugar em Coimbra, no dia 17 de dezembro e que teve
como objetivo principal reunir a comunidade para partilhar e refletir sobre o passado, presente e futuro.
Amélia Canhoto, na sua apresentação, deu a conhecer os dados relativos ao número de depósitos no RCAAP
do Politécnico de Portalegre e ao número de downloads efetuados que tem vindo a aumentar anualmente.
Destacou a visibilidade externa, associada ao RCAAP e às publicações científicas e perspetivou alterações
positivas, através da implementação do Ciência Vitae e da Ciência aberta enquanto modelo de ciência
baseado na abertura e colaboração impulsionada pela sociedade digital e em rede

O NÚMERO DE DOCUMENTOS E DE DOWNLOADS NO RCAAP AUMENTOU
O Politécnico de Portalegre conta atualmente com um total de 620 documentos depositados no seu repositório.
Em menos de dois anos, a imagem do Politécnico de Portalegre, enquanto instituição que promove
investigação científica, afirmou-se, ganhou visibilidade e reconhecimento a nível nacional e internacional.
Dos 620 documentos depositados, ultrapassaram-se os 530.000 downloads, maioritariamente em Portugal
(cerca de 281.000), no Brasil (cerca de 100.000), nos Estados Unidos (cerca de 70.000), seguindo-se Angola e
Moçambique (23.000) e os restantes países. Este número de downloads representa um acréscimo de 60 % em
relação ao ano de 2016 e de 113% em relação ao ano de 2013.

FESTA DO HIDROGÉNIO
No âmbito do projeto H2SE - Hidrogénio e Sustentabilidade Energética, vai realizar-se, no dia 1 de fevereiro,
na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, “A Festa do Hidrogénio”.
No período da manhã serão apresentadas diversas comunicações proferidas pelo líder (AP2H2) e pelos
parceiros do projeto (IPP e INEGI), e por representantes da DGEG, da Galp e do LNEG. No final da manhã
serão entregues os prémios às equipas representantes das três escolas vencedoras do Concurso escolar:
Hidrogénio - a próxima geração de energia, ao qual concorreram 6 equipas de escolas secundárias,
profissionais e superiores. Após o almoço vão ser realizadas experiências de demonstração de hidrogénio na
BioBIP-Energy.

COLAB PROBIOREFINERY
A FCT aprovou recentemente o CoLab ProBiorefinery - Investigação e Inovação em Biorrefinarias. Na
sequência dessa aprovação vai ser constituída a Associação CoLab Probiorrefinaria, que contará com 16
associados fundadores, entre eles o Instituto Politécnico de Portalegre.
A Escritura Notarial de constituição do CoLab está marcada para o dia 1 de fevereiro de 2019, nas instalações
do LNEG, em Lisboa.
Os Laboratórios Colaborativos visam a criação, direta e indireta, de empregos de alto valor acrescentado em
Portugal, através da implementação de agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de
valor económico e social.
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ENCONTRAM-SE ABERTOS CONCURSOS PARA BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO
» Bolsa de Investigação (BI) na área da Engenharia/Física e áreas similares | apresentação de candidaturas
de 3 a 16 de janeiro de 2019 | A bolsa terá a duração de 4 meses, eventualmente renováveis até ao fim do
projeto (31/08/2019), com início previsto a 1 de fevereiro de 2019.
» Bolsa de Investigação (BI) na área de Gestão de Recursos Naturais e áreas afins | apresentação de
candidaturas de 11 a 24 de janeiro de 2019 | A bolsa terá a duração de 12 meses, eventualmente
renovável por igual período ou até ao término do projeto, com início previsto a 1 de março de 2019.
» Bolsa de Técnico de Investigação (BTI) na área de Engenharia/Física e áreas similares | apresentação de
candidaturas de 11 a 24 de janeiro de 2019 | A bolsa terá a duração de 4 meses, eventualmente
renováveis até ao fim do projeto (31/08/2019), com início previsto a 11 de fevereiro de 2019.

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
»

9th International Conngress on Technology, Science and Society | prazo para submissão termina a 21
de janeiro de 2019 | 3 e 4 de outubro de 2019 | Madrid, Espanha

»

4th International Conference on Natural Fibers | prazo para submissão de pósteres termina a 31 de
janeiro de 2019 | 1, 2 e 3 de julho de 2019 | Porto, Portugal

»

5th International Conference on Higher Education Advances | prazo para submissão termina a 1 de
fevereiro de 2019 | 26 a 28 de junho de 2019 | Valencia, Espanha

»

IX Conferência Internacional de Investigação e Intervenção em Recursos Humanos | prazo para
submissão termina a 10 de fevereiro de 2019 | 11 e 12 de abril de 2019 | Porto, Portugal

REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS
» Materials and Design
» European Journal of Marketing
» Annual Review of Animal Biosciences
» Evolutionary Applications
» Additive Manufacturing
» Ultramicroscopy
» Cybermetrics
» Ear and Hearing

SNIP
1.300
1.590
2.811
1.267
0.135
0.237
4.483
2.176

SJR
1.111
1.268
3.837
1.999
0.130
0.247
0.88
3.116

IF
2.457
2.408
6.583
3.077
0.132
0.527
3.895
3.963

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
» Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Transferência do Conhecimento Científico e Tecnológico |
Termina a 15 de janeiro de 2019
» Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito Empresarial | Termina a 15 de janeiro
de 2019
» Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual 2018 | Termina a 20 de fevereiro de 2019
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