
 

 

 

Abertura de candidaturas no âmbito do 7.º Programa Quadro de I&DT   

 

A Comissão Europeia acaba de anunciar o maior pacote de sempre de convites à apresentação de 

propostas no âmbito do 7.º Programa-Quadro de I&D. Ao todo, são 8,1 mil milhões de euros que 

irão apoiar projetos e ideias destinados a dinamizar a competitividade da Europa.  

 

Os convites à apresentação de propostas incidem sobre um amplo conjunto de desafios sociais e fazem a ponte com o programa 

Horizonte 2020, o próximo programa de financiamento à investigação da União Europeia para o período 2014-2020.  

A inovação industrial será apoiada através de atividades próximas dos mercados, designadamente a condução de projetos, a 

demonstração de produtos, a normalização e a transferência de tecnologias.  

Será dada especial atenção às pequenas e médias empresas, que irão beneficiar de um pacote 1,2 mil milhões de euros.  

Cerca de 2,7 mil milhões de euros vão ajudar a consolidar o lugar da Europa como destino de classe mundial para os investigado-

res, essencialmente através de bolsas individuais a conceder pelo Conselho Europeu da Investigação (1,75 mil milhões de euros) e 

as Ações Marie Curie (963 milhões de euros) de apoio à mobilidade e ao desenvolvimento de carreira dos investigadores euro-

peus.  

Para ajudar a expandir a investigação de excelência, estão em preparação novas áreas de estudo do Espaço Europeu da Investiga-

ção. A maior parte dos convites à apresentação de propostas foram publicados ontem, 10 de julho, prevendo-se a publicação de 

outros mais específicos no outono.  

 

Programa Cooperação 

Encontram-se abertos concursos em todos os temas: Saúde; Alimentação, Agricultura e Pescas, e Biotecnologia; Tecnologias da 

Informação e Comunicação; Nanociências, Nanotecnologias, Materiais e Novas Tecnologias de Produção; Energia; Ambiente 

(incluindo Alterações Climáticas); Transportes (incluindo Aeronáutica); Ciências Socioeconómicas e Ciências Humanas; Segurança 

e Espaço. 

  

Programa Ideias 

Foram abertos concursos para bolsas para Investigadores em Início de Carreira (Starting Grants) e bolsas para Investigadores 

Avançados (Advanced Grants). Encontra-se igualmente aberto concurso para Proof of Concept.  

 

Programa Pessoas (Ações Marie Curie) 

Foram lançados concursos para a Formação Inicial de Investigadores (ITN), para as Marie Curie COFUND e para o Intercâmbio 

Internacional de Investigadores (IRSES). Encontram-se igualmente abertos concursos no âmbito das Marie Curie Intra Europeias 

(IEF), Internacionais de Entrada (IIF), Internacionais de Saída (IOF), e de Integração na Carreira (CIG).  

 

Programa Capacidades 

Foram lançados vários concursos no âmbito das Infraestruturas de Investigação, Investigação em Benefício das PME, Ciência na 

Sociedade, Apoio ao Desenvolvimento Coerente de Políticas de Investigação (apoio a redes transnacionais de incubadoras para 

inovação social, prémios para a inovação na administração pública, prémio europeu para mulheres inovadoras 2014) e Atividades 

de Cooperação Internacional (INCO-NET, ERA-NET/ERA-NET PLUS, BILAT, INCO H2020, R2I-ENP). 

Informação detalhada sobre os concursos abertos e respetiva documentação encontra-se disponível no Portal do Participante. 

 

Links relacionados 

União da Inovação 

Europa 2020 

Programa Horizonte 2020 

Agenda Digital 

 

 

 

 

 

CE - Programa ECO-Inovação: Uso eficiente de recursos e redução de 

impacto ambiental  

Candidaturas até 06.09.2012 

Encontram-se abertas candidaturas ao Programa Eco-Inovação, Comissão Euro-

peia. 

Destinatários: Pessoas individuais e coletivas que tenham desenvolvido um produ-

to, serviço ou processo com ganhos ambientais, mas que ainda não esteja a ser 

comercializado. 

O programa Eco-Inovação/CE apoia projetos que ajudam à prevenção e redução 

dos impactos ambientais ou que contribuam para o uso eficiente dos recursos. 

 Áreas em destaque: 

Reciclagem 

Produtos que contribuam para construção sustentável 

 Setor agroalimentar e de bebidas 

 Água 

Negócios verdes 

A aprovação do projeto permitirá a comparticipação a fundo perdido pela Comis-

são Europeia até 50% das despesas elegíveis apresentadas.  

Para mais informação consulte o link eco-innovation 

 

 

 

 

 

 

 

Convite à apresentação de candidaturas no âmbito da realização dos 

objetivos estratégicos europeus no domínio da educação e da formação  

Candidaturas até 1 de outubro de 2012, às 12 horas (hora da Europa Cen-

tral).  

O presente convite à apresentação de propostas tem por objetivo geral promover 

a realização dos quatro objetivos estratégicos do «Quadro estratégico para a coo-

peração europeia no domínio da educação e da formação (E&F 2020)» - a aprendi-

zagem ao longo da vida e a mobilidade; a qualidade e a eficácia; a igualdade, a 

coesão social e a cidadania ativa; a criatividade e a inovação, e das prioridades 

estratégicas acordadas para o período 2012-2014, através de atividades que visem 

melhorar o compromisso, a coordenação e a parceria institucionais com todas as 

partes interessadas aos níveis nacional, regional e local, através de apoio:  

 

à sensibilização e ao compromisso, coordenação e parceria institucionais com 

todas as partes interessadas, com destaque para o papel da educação e da for-

mação na prevenção e redução do desemprego dos jovens;  

à cooperação transnacional (experimentação política, desenvolvimento de políticas comuns, intercâmbio de boas práticas e 

inovação) no desenvolvimento e implementação de abordagens políticas inovadoras em linha com as prioridades estabeleci-

das nas estratégias Europa 2020 e E&F 2020, com destaque para as «salas de aula criativas».  

 

O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é de 3,8 milhões de euros, sendo que a contribuição financeira da 

União Europeia não pode ser superior a 75 % dos custos totais elegíveis.  

Texto integral da convocatória disponível aqui.  

Documentação do concurso disponível aqui. 

 

 

No âmbito do 7.º Programa Quadro de I&D – Cooperação Internacional, foram financiados pela Direção Geral de 

Investigação da Comissão Europeia vários projetos ACCESS4EU, cujo objetivo é apoiar o acesso dos vários agentes 

da União Europeia a programas de investigação e inovação de países como Austrália, Brasil, Canadá, China, Índia, 

México, Nova Zelândia, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul ou Estados Unidos. 

Como resultado de uma iniciativa conjunta dos vários projetos ACCESS4EU, foi criada uma página Web, que disponi-

biliza aos investigadores europeus informação sobre programas de investigação, desenvolvimento tecnológico e 

inovação destes países. 

Poderá aceder a essa página Web aqui. 

RedEmprendia Spin2012                     

27 e 28 de novembro de 2012 na “Casa América” em 

Madrid, Espanha. 

 

O “RedEmprendia Spin2012” é um fórum de conteúdos rela-

cionados com o empreendedorismo universitário na Ibero-

América. Inclui palestras, debates, concursos de ideias e projetos empresariais, apresentação de empresas inovadoras, fóruns de 

investimento, etc. 

CONCURSOS ABERTOS 

   DESTAQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Saúde 

FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-
1 e 2 

7º PQ  
KBBE 

FP7-KBBE-2013-7-single stage  

7º PQ 
Ambiente 

FP7-ENV-2013 

7º PQ  
Ideias 

ERC-StG-2013 

7º PQ  
Pessoas 

 FP7-PEOPLE-2012-CIG 

7º PQ   
Pessoas 

 FP7-PEOPLE-2012-IEF 

7º PQ   
Pessoas 

 FP7-PEOPLE-2012-IIF 

7º PQ   
Pessoas 

 FP7-PEOPLE-2012-IOF 

7º PQ   
PME´S 

FP7-SME-2013 

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 

Eco -    
Innovation 

Uso eficiente de recursos e redu-
ção de impacto ambiental  

Iberoeka IBEROEKA 

    Outros destaques e notícias diversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos Externos 

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 

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  

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos      

maria.matos@esa.ipsantarem.pt  

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

    Links Úteis 

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  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 

De 01 a 04.10.2012 X Simpósio Espanhol e VII Ibérico de Maturação  e Pós-Colheita  

 Local: Lleida, Espanha 

De 26 a 27.10.2012 Simpósio Vitivinícola da Região de Lisboa  

 Local: Auditório INIAV, Quinta do Marquês, Oeiras 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=R14RP98CT1F1JvJ8DFJ1KV1JWR4QjvhLTMdRLcRPdphcyJVt218v!-204796060
http://ec.europa.eu/innovation-union
http://ec.europa.eu/europe2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/digital-agenda
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:0019:0024:PT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_et_2012_en.php
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bde
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bde
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bsab
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2012
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2012
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2078
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=819&eid=2877
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=459
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=822
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#health
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#health
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.acp-edulink.eu/pt-pt/content/convite-%C3%A0-apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-propostas-edulink-ii-aberto
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants.htm
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-conference-proposals.html
http://www.gulbenkian.pt/section63artId1843langId1.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://www.adi.pt/iberoeka.htm
http://www.access4.eu/
http://redemprendia.es/por/spin-2012/o-forum
http://europa.eu/pol/rd/index_pt.htm
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://www.ukro.ac.uk/
http://www.earto.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.esf.org/
http://erc.europa.eu/index.cfm
http://ec.europa.eu/eit/
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
http://www.interreg4c.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.efsa.europa.eu
http://www.cost.eu
http://alfa.fct.mctes.pt/
http://www.gppq.mctes.pt/
http://www.adi.pt/
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=373
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Estudos+e+Projectos/LIFE.htm?res=1024x768
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-17si2011?fromlist=1
http://www.eracareers.pt/
http://www.ipsantarem.pt/uiips/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.flad.pt/
http://www.fulbright.pt/
mailto:maria.matos@esa.ipsantarem.pt
http://cork2012.cebal.pt/
http://www.uam.es/otros/nutpla12/
http://www.ceg.ul.pt/
http://irsa2012.com/event/irsa-2012/
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/121107.htm?utm_source=affp&utm_medium=banner&utm_campaign=scnov12
http://iseo2012.fc.ul.pt/index.html
http://www.agroglobal.com.pt/
http://www.fc.ul.pt/en/conferencia/ilter
http://www.cotr.pt/informacao/IV_CNRD/index.htm
http://www.postlleida2012.com/boasvindas.html
http://www.vinhosdelisboa.com/

