
  DESTAQUES 

 

DINAMIZAÇÃO DAS ZONAS RURAIS 

2º Período de Candidaturas  

De 15.07.12 a 15.09.12 

 

A estratégia local de desenvolvimento deve estruturar-se em torno da sustenta-

bilidade económica actual do território, mas simultaneamente, potenciar o sur-

gimento de alternativas que o possam diversificar, gerando condições que 

melhor respondam à competitividade dos sectores e garantam maiores índices 

de penetração nos mercados.   

Objectivos Estratégicos  

 Diversificar a economia através do desenvolvimento do turismo e da aposta 

nos produtos de qualidade; 

 Promover a criação e o desenvolvimento de pequenas empresas; 

 Divulgar e dinamizar o património associado ao turismo e aos produtos 

locais. 

A fim de alcançar estes objectivos aposta-se numa política de desenvolvimento 

que vise: 

 A dinamização do turismo activo através da certificação de produtos turísticos e empresas que neles intervenham de 

forma a criar uma imagem de qualidade do turismo do território; 

 O apoio à produção e comercialização do artesanato em conjunto com os restantes produtos da região;  

 O desenvolvimento de acções de divulgação, preservação e sinalização de todo o tipo de património, natural, monumen-

tal, religioso, tradicional e cultural, dando condições para que possa ser visitado e criando sinergias com os produtos 

gastronómicos da região;  

 A criação de acções concertadas com outras entidades; 

 A implementação de um sistema de gestão sustentada da floresta, património e recurso estratégico da região, preser-

vando-a não só como fonte de produtos mas também como espaço de lazer, utilizando-a no turismo; 

 A elaboração de roteiros (monumentais, históricos, religiosos, etc.), incluindo nas rotas turísticas todos os locais de inte-

resse, naturais e/ou monumentais, e a elaboração de calendários das festas e actividades tradicionais do território de 

forma a divulga-lo; 

 O apoio à criação de serviços que melhorem a qualidade de vida da população rural, apoiando a interligação entre os 

serviços existentes na região e as várias entidades neles envolvidas de forma a aproveitar sinergias e melhorar a eficácia 

dos mesmos. 

  

 CANDIDATURAS ABERTAS: 

 Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola 

 Criação e Desenvolvimento de Microempresas  

 Desenvolvimento de Atividades Turísticas e de Lazer  

 Conservação e Valorização do Património Rural  

 Serviços Básicos para a População Rural   

Para mais informações contacte o GAL - APRODER 

 

ESCOLHER CIÊNCIA: da Escola à Universidade 
Candidaturas até 15.10.2012 

 
A Ciência Viva criou o programa ESCOLHER CIÊN-

CIA, para promover a aproximação entre os ensi-

nos secundário e superior, numa perspetiva de 

partilha de recursos e de estímulo ao prossegui-

mento de estudos em áreas científicas e tecno-

lógicas.  

Convite à Apresentação de Propostas 

A Ciência Viva convida as instituições científicas e 

de ensino superior a apresentar propostas para o 

financiamento de ações, a desenvolver em redes de partilha de conhecimentos e recursos entre instituições, professores e 

alunos dos ensinos superior e secundário.  

 

As ações a financiar no quadro deste programa são propostas por instituições científicas e de ensino superior, nos termos 

definidos no respetivo Regulamento.  

Os projetos terão a duração máxima de 2 anos, com início no ano escolar de 2012/13.  

Materiais de Apoio 

Edital 

Regulamento 

Modelo de Formulário  

  

Submissão de Candidaturas 

A apresentação de candidaturas decorre até 15 de Outubro de 2012, em formulário electrónico.  

 

Será dada prioridade aos projetos que incluam parcerias com instituições de investigação científica, públicas ou privadas, e 

privilegiem:  

A formação de parcerias ativas entre escolas e instituições de investigação científica e ensino superior, sob a forma de gemi-

nações institucionais 

 Atividades de ensino experimental das ciências realizadas por alunos do ensino superior em estabelecimentos do ensino 

secundário, nomeadamente em ambiente de laboratório e sala de aula 

 A partilha e a rentabilização de equipamentos de laboratório e outros recursos já existentes 

 

Acções a realizar por investigadores, enquanto modelos de referência de percurso académico e vocacional, nas escolas do 

ensino secundário 

Informações 

Contacte para informações e apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

                     Eventos Externos 

  CONCURSOS ABERTOS 

FCT Cooperação Transnacional  7º PQ  KBBE FP7-KBBE-2013-7-single stage  COST Open Call 

FCT 
Bolsas de Doutoramento em 
Empresas 

7º PQ Ambiente FP7-ENV-2013 Edulink Programa EDULINK II  

FCT Bolsas de Licença Sabática 7º PQ  Ideias ERC-StG-2013 EFSA EFSA Call for proposals 

Proder Tipologia 1.1.1 7º PQ Pessoas  FP7-PEOPLE-2012-CIG ESF ESF Research Conferences 

Proder Tipologia 1.1.2 7º PQ Pessoas  FP7-PEOPLE-2012-IEF Gulbenkian Estimulo à Investigação 

Proder Tipologia 1.6.5. 7º PQ Pessoas  FP7-PEOPLE-2012-IIF LIFE+ LIFE+ 2012 

Proder Tipologia 4.3.1.1. 7º PQ Pessoas  FP7-PEOPLE-2012-IOF 
Eco -            
Innovation 

Uso eficiente de recursos e 
redução de impacto ambiental  

Proder Dinamização Zonas Rurais 7º PQ PME´S FP7-SME-2013 Iberoeka IBEROEKA 

7º PQ  Saúde 
FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-
1 e 2 

QREN COMPETE Ciência Viva Escolher Ciência 

http://www.proder.pt/ResourcesUser/Avisos/GAL/GAL-APRODER/3_Concurso/acao_311_2012.pdf
http://www.proder.pt/ResourcesUser/Avisos/GAL/GAL-APRODER/3_Concurso/acao_312_2012.pdf
http://www.proder.pt/ResourcesUser/Avisos/GAL/GAL-APRODER/3_Concurso/acao_313_2012.pdf
http://www.proder.pt/ResourcesUser/Avisos/GAL/GAL-APRODER/3_Concurso/acao_321_2012.pdf
http://www.proder.pt/ResourcesUser/Avisos/GAL/GAL-APRODER/3_Concurso/acao_322_2012.pdf
http://www.aproder.pt/
http://www.cienciaviva.pt/escolherCiencia/EscolherCiencia_Regulamento.pdf
http://www.cienciaviva.pt/EscolherCiencia/EscolherCiencia_Edital.pdf
http://www.cienciaviva.pt/EscolherCiencia/EscolherCiencia_Regulamento.pdf
http://www.cienciaviva.pt/EscolherCiencia/guia_E_C.pdf
http://www.cienciaviva.pt/concurso/escolherciencia/formulario/index.asp
http://www.cienciaviva.pt/rede/enviaremail.asp?id_endereco=74
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://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/
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bde
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bde
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#env
http://www.acp-edulink.eu/pt-pt/content/convite-%C3%A0-apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-propostas-edulink-ii-aberto
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bsab
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants.htm
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2078
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-conference-proposals.html
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=819&eid=2877
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
http://www.gulbenkian.pt/section63artId1843langId1.html
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=459
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=822
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://www.aproder.pt/
http://www.adi.pt/iberoeka.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#health
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#health
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.cienciaviva.pt/EscolherCiencia/EscolherCiencia_Edital.pdf

