
 

 

5ª edição do Prémio BES Biodiversidade (candidaturas até 31 de Março de 2012) 

No âmbito da sua atuação no domínio da preservação da Biodiversidade, grandemente 

afetada pelas alterações climáticas, o Banco Espírito Santo lançou, em parceria com o Cen-

tro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), o Prémio BES Biodi-

versidade. 

Trata-se de um prémio nacional anual, no valor de 75.000 euros, que tem como objetivo premiar e apoiar projetos e iniciativas inovado-

ras de investigação, conservação e gestão da diversidade biológica em Portugal. 

O prémio é atribuído, de forma alternada, em duas temáticas alternativas: 

Biodiversidade e Investigação 

Biodiversidade e Empresas 

Esta edição do prémio será atribuída na temática: Biodiversidade – Investigação e Conservação.  

Para se candidatar, é necessário o preenchimento do formulário enviado em anexo. 

Mais informação: Regulamento 

 

PEDIDO ÚNICO 2012  

Nos termos do Regulamento Geral de Procedimentos de Acesso às Ajudas e aos Pagamentos a efetuar 

pelo IFAP, I. P., anexo à Portaria n.º 86/2011, de 25 de fevereiro, o período de formalização do Pedido 

Único relativo a 2012 e restantes formulários decorre nas seguintes datas:  

 

Pedido Único 2012, transferências de direitos RPU e pedidos de ativação de direitos de RPU : 27.02.2012 a 15.05.2012 

Pedidos de ajuda com a candidatura ao Prémio por Ovelha/Cabra e Transferências/cedências direitos de ovinos:  27.02.2012 a 

30.04.2012  

 

Abertura de candidaturas - Programa Operacional Potencial Humano 

De 27.02.2012 a 27.03.2012 

Tipologias de Intervenção 3.3 e 9.3.3 – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Cen-

tral,  de acordo com o âmbito e condições definidas no respectivo Aviso de Abertura. 

Esta disponível a NOTA TÉCNICA, relativa às prioridades e orientações vinculativas a considerar na selecção das candidaturas apresentadas 

no âmbito das Tipologias em apreço. 

Consulte aqui o Aviso de Abertura. 

 

 

Bolsas Fulbright apoiam Mestrados, Doutoramentos e Investigação nos Estados Unidos 

(Candidaturas até 30 de março 2012) 

A Comissão Fulbright anuncia a abertura de concursos para a atribuição de Bolsas a estudantes e 

investigadores Portugueses que pretendam prosseguir estudos de Mestrado e Doutoramento ou realizar projetos de investigação em 

Universidades ou Centros de Investigação nos EUA. 

Os concursos abertos destinam-se a atribuir as seguintes bolsas: 

Bolsa Fulbright para Mestrados e Doutoramentos (A iniciar no ano académico 2013/2014) 

Bolsa Fulbright para Investigação (A iniciar no ano académico 2012/2013) 

O regulamento e informações detalhadas para cada concurso estão disponíveis no site da Comissão Fulbright em www.fulbright.pt e as 

candidaturas deverão ser submetidas online até ao dia 30 de Março de 2012. 

 

PEJENE - Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas  

Estão abertas as candidaturas para o Concurso para Jovens Cientistas e Investigadores, tendo por 

objetivos promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores 

e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Investigação e Inova-

ção. 

Candidaturas: As inscrições no PEJENE 2012 são realizadas exclusivamente por via eletrónica, até 27 

de Abril para as empresas/entidades interessadas em acolher estagiários, e a partir de 30 de Abril para os estudantes. 

Mais informações sobre o Programa aqui. 

 

 

 

Colóquio INIA Dois Portos - 6 de março de 2012  

O INIA Dois Portos vai realizar no dia 6 de Março no seu Auditório, em Dois Portos (Torres Vedras) o 48º 

Colóquio com o tema "Polifenóis e Saúde". 

Ver Programa 

 

Bioeconomia Sustentável na Europa 

A Comissão Europeia apresentou no dia 13 de Fevereiro uma estratégia e plano de acção para uma  

bioeconomia sustentável na Europa - “Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for 

Europe”  

 

 

IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos  - 20 e 21 de Abril de 2012  

O INRB / INIA, a APH  e o COTHN estão a organizar o IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Fru-

tos, que terá lugar em Faro. O Colóquio terá como tema central a “Sustentabilidade e Competitividade 

para Exportação”. Pretende-se que seja um local privilegiado de encontro e intercâmbio de experiências e 

conhecimento entre todos os agentes intervenientes na fileira, como sejam os produtores, empresários, 

investigadores, professores, estudantes, técnicos e profissionais ligados a esta fileira.  

 

VI Simpósio Nacional  de Olivicultura  - 15, 16 e 17 de Novembro 2012 

A data limite para entrega dos resumos é 30 de março de 2012. 

O Simpósio decorrerá no Auditório Municipal de Mirandela e na continuidade dos eventos anteriores pre-

tende-se promover a cooperação entre investigadores, técnicos, agricultores, estudantes, exportadores, 

políticos e outros actores para uma troca de experiências que contribua para aumentar a rentabilidade e 

sustentabilidade da indústria olivícola portuguesa.  Mais informações  

 

Newsletter n.º 1IFAP de 27.02.2012 

A primeira edição da Newsletter IFAP  foi enviada no dia 27.02.2012. 

Subscreva a Newsletter e periodicamente receberá as principais notícias do IFAP. 

 

 

 

 

 

Apoio à Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico na ESAS 

Newsletter nº 2 I 01 março 2012 

   Outros Destaques 

   Links  Úteis 

 

Portugal 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 Gabinete de Promoção do Programa-Quadro 

 Agência de Inovação 

 Proder 

 LIFE - ICNB 

 Compete QREN 

 Eracareers 

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 & Technology Organizations 

 7º Programa-Quadro 

 European Science Foundation 

 European Research Council 

 European Institute of Innovation and Technology 

 Portal Euraxess 

 INTERREG IV C 

 Eurograduate  

Para informações adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos 

  

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

 

Concursos a decorrer: 

 

Sistema de Incentivos à I&DT (SI 
I&DT)  

Encerramento das Candidaturas: 

26.03.2012 

Critérios de Inserção de Projetos 

 

 

 

Participar no CYTED (redes temáticas) 

Encerramento das Candidaturas: 
03.04.2012 (17horas, hora local Madrid) 

Linhas de Investigação Abertas para a Con-
vocatória 2012 

 

 

 

Bolsas: 

 

Portal ERACareers.pt 

 

 

Bolsas Marie Curie de Integração 
na Carreira  

Entre 06.03.2012 e 18.09.2012 

Diálogo e parcerias Universidade/
Indústria (IAPP)  

Encerramento das Candidaturas: 
19.04.2012 

 
 
 

O Programa Ideias do FP7  

Encerramento: 03.05.2012 e 

03.10.2012 

 

Próximos Concursos a abrir: 

 

SAESCTN   Entre 21.03.2012 e 19.04.2012 

Aviso n.º 01/SAESCTN/2012 

Formulário de Candidatura 

 
 
 

 
Cooperação para a Inovação (4.1.)  

Abertura: A partir de30 de outubro 

Projetos Estruturantes / Eletrificação 

de Zonas Rurais (1.6.5.)   Abertura: A partir de 17 de Abril 

 

 

 O Programa KBBE do FP7 

Previsão: Entre Julho de 2012 e finais de 

2012 
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