
 

 

 

 

 

 

 

Para outras informações  adicionais, contactar:                                                        

Maria de Fátima Matos                                         

maria.matos@esa.ipsantarem.pt                                                     

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura de concurso no âmbito da COST – European Cooperation in the field of Scienti-

fic and Technical Research  

 

Encontra-se aberto concurso para apresentação de propostas no âmbito da COST - Euro-

pean Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, cuja missão é fortalecer 

a investigação científica e técnica na Europa através do apoio à cooperação e interação 

entre investigadores europeus. 

 A COST não financia atividades de investigação em si, mas antes atividades de networking, 

tais como reuniões, conferências, intercâmbios científicos de curta duração, entre outros. 

 A COST desenvolve as suas atividades em 9 domínios científicos:  
 
•  Biomedicina e Biociências Moleculares 
•  Alimentação e Agricultura 
•  Florestas, seus Produtos e Serviços 
•  Materiais, Física e Nanociências 
•  Química, Ciências e Tecnologias Moleculares 
•  Ciência do Sistema Terra e Gestão Ambiental 
•  Indivíduos, Sociedades, Culturas e Saúde 
•  Tecnologias da Informação e Comunicação 
•  Transportes e Desenvolvimento Urbano. 
  

Podem também ser apresentadas propostas interdisciplinares. 

 As propostas a submeter no âmbito do presente concurso deverão incluir investigadores 

de um mínimo de 5 países COST.  

As propostas serão avaliadas em duas fases:  

Apresentação de propostas preliminares, através de template online disponível na página 

da convocatória (máximo de 1500 palavras/3 páginas).  

Os candidatos que passarem esta primeira fase (espera-se que cerca de 20%) serão convi-

dados a apresentar uma proposta completa entre novembro de 2012 e janeiro de 2013.  

Texto da convocatória disponível aqui.  

Informação adicional aqui. 

 

 

 

 

Cooperação Transnacional                                     

Convénio entre Portugal (FCT) e a Itália (CNR) 

Candidaturas até 01.10.2012 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Consiglio Nazionale delle Ricerche de 

Itália (CNR) informam que se encontra aberto concurso até 1 de outubro, para o biénio 

2013/2014, visando a realização de intercâmbio de investigadores no âmbito de projetos 

comuns de investigação.  

 

O financiamento destina-se estritamente à mobilidade dos participantes nos projetos. A 

FCT financiará as despesas de viagem e estadia da equipa portuguesa em Itália. O CNR 

suportará as despesas dos investigadores italianos.  

Notas importantes: 

As equipas deverão incluir jovens investigadores; 

Será dada prioridade a novos projetos/novas equipas 

Não serão consideradas as candidaturas que não forem apresentadas simultaneamente aos organismos executores dos dois países. 

 

As candidaturas deverão ser elaboradas conjuntamente pelos investigadores responsáveis dos dois países e submetidas aos organis-

mos executores do Convénio.  

Para formalizar a candidatura enviar um e-mail para luisa.igreja@fct.pt até ao dia 1 de outubro de 2012 com a seguinte documentação: 

Formulário (download do ficheiro)  

O formulário e o parecer, devidamente assinados, deverão ser enviados em formato PDF. 

Informação adicional  

Luísa Igreja                                        

Telefone: +(351) 213 911 537                               

Fax: +(351) 213 957 284                                                        

luisa.igreja@fct.pt 

 

PRactical Implementation of Coexistence in Europe 

No dia 14 de Junho de 2012 foi lançado um website para divulgação de um projeto 

de investigação europeu, no qual o IPS/ ESAS é parceiro,  sobre a coexistência de 

culturas geneticamente modificadas (GM) e de produtos agrícolas não-GM. Este 

projeto de investigação compara as condições de cada país, em que os produtos 

agrícolas orgânicos, convencionais e GM podem ser cultivados, comercializados e transportados. "Pretende-se identificar as estraté-

gias de coexistência que fixam melhor a liberdade de escolha para os consumidores, bem como custo-benefício da produção de ali-

mentos ", diz o professor Justus Wesseler que coordena projeto Europeu de investigação pela Technische Universität de München. 

 

Um consórcio de catorze universidades, agências e empresas sob a coordenação da Technische Universität de München compara as 

medidas de coexistência dos estados membros da UE individualmente. Com base numa análise de custo-benefício aprofundada, a pes-

quisa visa proporcionar software que pode ser utilizado por agricultores, produtores de sementes, comerciantes regionais e políticos 

como uma ferramenta de decisão para medidas de cultivo, transporte, armazenagem e processamento. Para isso, o cultivo de milho 

GM em Portugal, Roménia, Espanha e República Checa serve como um estudo de caso.   

 

Para mais informações relativamente a este projeto, nomeadamente objetivos, parceiros,  workshops, newsletters, weblog, etc, con-

sulte o site price-coexistence.com 

 

GM animals and ERA - public consultation on draft guidance  

EFSA has launched a public consultation on the draft guidance for the environmental 

risk assessment (ERA) of GM animals. All stakeholders and interested parties are invited 

to provide their comments on the guidance through an online public consultation that 

runs until 31 August 2012.  

 

 

Conferência “Desafiando fronteiras em avaliação dos riscos—partilha de experiências” 

07 e 08.09.2012  

Local: Auditorium Paganini, Parma, Itália 

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) levará a cabo uma conferência científica em novembro com o objetivo 

de abordar e aprofundar os conhecimentos científicos na área da avaliação dos riscos. A conferência, que tem lugar no ano em que se 

assinala o 10º aniversário da EFSA, reunirá cientistas de diversas áreas para discutir os últimos avanços na avaliação dos riscos e respe-

tivas metodologias. Esta iniciativa insere-se também no compromisso desta autoridade de promoção de ações contínuas de formação 

para os membros dos seus painéis científicos, colaboradores e comunidade científica em geral. 

As inscrições estão limitadas à capacidade do auditório e a data limite de inscrição é o dia 14 de setembro de 2012. 

Para mais informações consultar o site da EFSA  

 

Conferência “A biodiversidade perante as alterações ambientais” 29.06.2012                     

Local: Anfiteatro da Fundação da FCUL, Lisboa 

A conferência "A biodiversidade perante as alterações ambientais" foi organizada ten-

do como alvo principal o interesse do CESAM na compreensão dos organismos, espécies e estratégias das populações para lidar com 

as alterações ambientais, quer naturais, quer induzidas pelas atividades humanas. A conferência pretende também ser um fórum de 

discussão de projetos e estudos em curso que abordam a importância da biodiversidade em várias perspetivas diferentes. 

Os temas principais da conferência são: 

Contaminação ambiental e Saúde Pública 

Contaminação ambiental e Biodiversidade 

Biodiversidade e ecologia 

Biodiversidade em Portugal               

   

ILTER Annual Meeting 2012  De 17 a 21.09.2012                     

Inscrições até 30.06.2012 

The 2012 ILTER Annual Meeting will be held in FCUL, Lisbon, Portugal 

from 17-21 September. It will feature science meetings, pre/post mee-

ting tours to LTER Sites and surroundings, as well as the annual meeting 

of the ILTER Coordinating Committee (representatives from all ILTER 

member networks). 

The objective of the meeting is to give an opportunity to LTER scientists from all over the world to exchange ideas and share their 

experiences regarding the development of LTER national and international networks and their role in the modern world. This year a 

focus will be given on the links between science, business and society aiming to bridge the gap between LTER research, business inte-

rests and major concerns by citizens. 

 

CONCURSOS ABERTOS DESTAQUES 

FCT Cooperação Transnacional  

FCT 
Bolsas de Doutoramento em 
Empresas 

FCT Bolsas de Licença Sabática 

FCT 
Bolsas Doutoramento e Pós-
Doutoramento 

Proder Tipologia 1.1.1 

Proder Tipologia 1.1.2 

Proder Tipologia 1.6.5. 

Proder Tipologia 4.3.1.1. 

7º PQ IMI-JU-2012-5 (Saúde) 

7º PQ  FP7-PEOPLE-2012-CIG 

7º PQ  FP7-PEOPLE-2012-IEF 

7º PQ  FP7-PEOPLE-2012-IIF 

7º PQ  FP7-PEOPLE-2012-IOF 

QREN SAICT 

QREN SAPCTI 

QREN COMPETE 

COST Open Call 

Edulink Programa EDULINK II  

EFSA EFSA Call for proposals 

ESF ESF Research Conferences 

Gulbenkian Estimulo à Investigação 

LIFE+ LIFE+ 2012 

 9´Poliemprende 

Iberoeka IBEROEKA 

BOLSAS Japão e Itália 

04.07.2010 Seminário INIAV, I.P. "Aplicação de Sistemas de Gestão de Informação num Laboratório da AP" 

 Local: Auditório do LNIV em Benfica 

De 01 a 05.07.2012 2º Simpósio Horticultura na Europa  

 Local: Angers, França 

De 06 a 07.07.2014 Seminário "Turismo, Ordenamento Território, Biodiversidade e Energia no contexto das Alterações Climáticas" 

 Local: Porto Mós 

11.07.2010 Seminário INIAV, I.P. "Brucelose dos Pequenos Ruminantes na União Europeia" 

 Local: Auditório do LNIV em Benfica 

De 15 a 20.07.2012 Cork 2012 - Congress on Research and Knowledge of Fagaceae 

 Local: Beja 

18.07.2012 Seminário INIAV, I.P. "O Vírus de Schmallenberg" 

 Local: Auditório do LNIV em Benfica 

De 23 a 27.07.2012    XIV Simpósio Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas  

 Local: Madrid 

De 27 a 28.07.2012    IX Colóquio Ibérico de Estudos Rurais 

 Local: Universidade de Lisboa 

De 29.07 a 04.08.2012 05  XIII World Congress of Rural Sociology  

 Local: Lisboa (Centro Cultural de Belém e ISCSP) 

07 e 08.09.2010 Conferência EFSA “Desafiando fronteiras em avaliação dos riscos - partilha de experiências” 

 Local: Auditorium Paganini, Parma, Itália 

De 05 a 08.09.2012           43rd ISEO - International Symposium on Essential Oils 

 Organização: FCUL / Instituto de Bioengenharia e Biotecnologia   

De 05 a 06.09.2014 AGROGLOBAL - 2012 

 Local: Valada do Ribatejo 

De 17 a 21.09.2010 ILTER Annual Meeting 2012   

 Local: FCUL, Lisboa 

De 20 a 21.09.2012  IV Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

 Local: Auditório da ESAC, Coimbra 

LINKS ÚTEIS 

Portugal 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 Gabinete de Promoção do Programa-Quadro (GPPQ) 

 Agência de Inovação 

 Proder 

 LIFE - ICNB 

 Compete QREN 

 Eracareers 

 UiIPS 

Bolsas 

 Bolsas Marie Curie 

        Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 

 Bolsas Fulbright  

União Europeia 

 European Commission Research 

 CORDIS 

 UK Research Office 

 European Association of Research  

 7º Programa-Quadro 

 European Science Foundation 

 European Research Council 

 European Institute of Innovation & Technology 

 Portal Euraxess 

 INTERREG IV C 

Life + 

 EFSA 

 COST 

NOTÍCIAS e informações Diversas 
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