
O catálogo reúne 367 perfis de parceria e 12 procuras de parceiros para submissão de 

candidaturas ao último concurso do tema KBBE publicado no âmbito do 7º PQ, aberto até 

5 de Fevereiro de 2013.  

O Catálogo está a ser divulgado nos 52 países membros da Rede EEN, sendo a ADI o ponto de contacto para Portugal. 

Os interessados em contactar as entidades apresentadas no Catálogo devem enviar as suas manifestações de interesse com 

a máxima brevidade. 

Estão também abertas até 07.09.2012 as inscrições para a 2ª edição do catálogo. 

Consultar a 1ª edição do Catálogo 7º PQ Agrofood aqui: 

FP7_Agrofood_Catalog_Jul2012.pdf  

Participe aqui na 2ª edição do Catálogo, até 7 de Setembro. 

Mais informações: 

Bibiana Dantas (eenetwork@adi.pt) 

Tel.: 22 616 78 20 

 

INVESTE QREN um novo apoio para o investimento empresarial  

Linha de financiamento para estimular o investimento produtivo 

Foi apresentada a nova Linha de Financiamento ao Investimento Empresarial 

“INVESTE QREN” com a assinatura, no dia 18 de julho, de um protocolo entre a 

Associação Portuguesa de Bancos e o Ministério da Economia e do Emprego 

 

O “INVESTE QREN” é constituído por um montante global de mil milhões de euros, dos quais 500 milhões provêm do 

Empréstimo Quadro celebrado entre o Estado Português e o Banco Europeu de Investimento (BEI), e os restantes 500 

milhões do balanço dos bancos aderentes. 

A nova Linha de Financiamento estará disponível a partir do dia 16 de agosto, nos primeiros bancos aderentes. 

Para mais informações, consulte a brochura «INVESTE QREN». 

 

Apoios à Investigação 2012 

A FUNDACIÓN MAPFRE é uma instituição promovida pelo grupo de 

seguros espanhol MAPFRE, com o objetivo de contribuir para a consecução de finalidades de interesse geral para a socieda-

de em Espanha e no espaço ibero-americano.  

Neste momento, esta fundação está a promover os seguintes concursos no âmbito do apoio à investigação:                        

Apoios à Investigação: 75 apoios no âmbito da Prevenção, Saúde, Meio Ambiente e Seguros                   

Candidaturas até 11.10.2012 

O objetivo deste apoio é fomentar a investigação entre instituições e profissionais de Espanha, Portugal e dos países ibero-

americanos.  

O financiamento destina-se a apoiar a realização de projetos de investigação nas seguintes áreas:  

Saúde (Cirurgia ortopédica, traumatologia e reabilitação; Dano cerebral e medular (excluindo neurodegenerativas); Valo-

ração do dano corporal; Gestão sanitária: qualidade e segurança clínica Promoção da saúde: alimentação e exercício físi-

co). 

Prevenção (Riscos pessoais - domésticos, desportivos, laborais; Prevenção contra incêndios; Riscos naturais); 

Meio Ambiente (Conservação dos recursos naturais; Poupança energética; Prevenção da contaminação ambiental; edu-

cação ambiental); 

Seguros (Direito de seguros; Contabilidade e análise económico financeira das empresas de seguros; Gestão de Riscos; 

Gestão e organização de entidades seguradoras). 

 

A ajuda será atribuída ao responsável do projeto, sendo que a dotação financeira poderá ascender até um montante máxi-

mo de 15.000 euros. 

  

Bolsas Ignacio Hernando de Larramendi 2012                                      

Candidaturas até 19.10.2012 

No âmbito da presente convocatória serão atribuídas 8 bolsas, 4 na área da saúde e 4 na área da prevenção e meio ambien-

te.         

Estas bolsas, são dirigidas à formação ou investigação de profissionais ibero-americanos dentro das áreas da prevenção, 

saúde e meio ambiente.  

O montante de cada bolsa é de 15.000 euros, e a sua duração de um ano a contar da sua aceitação e formalização. 

 

 

Proces-

sos de 

Consulta Pública  

Tendo em vista concursos futuros a lançar pela Comissão Europeia, nomea-

damente no âmbito do próximo programa quadro europeu (Horizonte 2020), 

foram lançados vários processos de consulta pública, que poderão ser acedi-

dos  na página do Gabinete de Promoção do 7.º Programa Quadro (GPPQ):  

CleanSky - até 12 de Setembro de 2012 

Securança - até 16 de Setembro de 2012.  

Fusão - até 21 de Setembro de 2012.  

Pilhas de Combustível e Hidrogénio (FCH-JU) - até 4 de Outubro de 2012 

Ciências da Vida - até 4 de Outubro de 2012  

Bioindústrias, até 6 de Outubro de 2012. 

Infraestruturas de Investigação – até 22 de Outubro de 2012  

 

 

 

 

 A "5ª Conferência Internacional sobre a Descoberta de Drogas e Tera-

pia" (5th ICDDT) irá realizar-se no Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre os 

dias 18 e 21 de fevereiro de 2013, com a participação do  Doutor Ferid 

Murad, Prêmio Nobel e do Professor Atta-ur-Rahman, FRS, como Copresiden-

tes das conferências. 

O 5th ICDDT vai destacar os avanços de ponta em todas as principais discipli-

nas da descoberta de medicamentos e quimioterapia. Este evento de quatro 

dias contará com descobertas recentes de Le / ADing industrial, especialistas 

clínicos e acadêmicos da área, na forma de palestras e pósteres.  

O 5th ICDDT será um evento único para a promoção de natureza translacio-

nal da pesquisa biomédica e farmacêutica moderna, quer para cientistas e 

clínicos associados à assistência direta ao paciente ou para a pesquisa e des-

coberta de drogas.  

As palestras de abertura da conferência serão lideradas por um grande 

numero de Prémios Nobel. O evento reunirá médicos principais, químicos 

medicinais, farmacologistas, bio tecnólogos, e outros profissionais afins para 

discussão e apresentação dos mais recentes desenvolvimentos na descober-

ta de medicamentos e terapêuticas. O 5th ICDDT também irá fornecer um 

fórum para uma avaliação aprofundada dos desafios envolvidos nos campos 

dinâmicos e rápidos de descoberta de medicamentos e terapia. 

Esta é uma oportunidade incrível de mostrar a sua pesquisa básica, clínica e 

práticas nas várias sessões temáticas (indicadas no link), abrangendo a inves-

tigação pré-clínica e clínica.  

O envio de resumos para avaliação como convidado ou para palestras, e a 

apresentação de pósteres podem ser submetidos através do site http://

www.eureka-mkt01.com/icddt. Em alternativa, um resumo de comprimento 

máximo de uma página escrita em Inglês pode ser enviado por e-mail para 

info@dubaiconf35.com.  

Todos os resumos submetidos serão analisados com base no mérito científico, na novidade e na aplicação prática. Apenas os 

melhores resumos serão selecionados. Os resumos da conferência e uma seleção dos trabalhos serão publicados numa 

revista de alto impacto de uma editora internacional.  

Todos os participantes interessados deverão registar-se no site e reservar o seu hotel no Dubai o mais cedo possível. 

PRAZO PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS / POSTERES: 01.12.2012 

 Todas as atividades sociais serão oferecidos gratuitamente para que os participantes de forma a também descobrirem o 

Dubai! 

Poderá obter informações sobre as oportunidades de financiamento através de patrocínios contacte o e-mail  

info@dubaiconf35.com 

Organizing Secretariat, ICDDT                           

PO Box 7917                                                                       
Saif Zone, Sharjah,UAE. 

Tel: +971-6-5575783                                                                                            
Fax: + 971-6-5571134                               
Email:  info@dubaiconf35.com                                                                
Web: http://www.eureka-mkt01.com/icddt 

 

The International Conference FABE 2013 (Food and Biosystems 

Engineering 2013  

De 30.05 a 02.06.2013 

Topics               

Important dates                   

Call for papers 

 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos 

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext.  

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PARCERIAS PARA COOPERAÇÃO NO 7º PQ                                

ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA E PESCAS, BIOTECNOLOGIA E AMBIENTE 

Consulte já a 1ª edição do Catálogo Europeu de Perfis de Colaboração compilado pela 

Enterprise Europe Network para o 7º PQ, nas áreas de alimentação, agricultura e pes-

cas, biotecnologia e ambiente (KBBE). 

FCT Cooperação Transnacional  

FCT 
Bolsas de Doutoramento em 
Empresas 

FCT Bolsas de Licença Sabática 

Proder Tipologia 1.1.1 

Proder Tipologia 1.1.2 

Proder Tipologia 1.6.5. 

Proder Tipologia 4.3.1.1. 

Proder Dinamização Zonas Rurais 

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  deias 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 

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 

Ciência Viva Escolher Ciência 

Fundação 
Mapfre 

Apoios à Investigação 

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 

De 01 a 04.11.2012 II Congresso Jovens Investigadores em Geociências - LEG 2012 

 Submissão de comunicações até 20 setembro 2012 

 Local: Pólo de Estremoz da UE 

De 15 a 17.11.2012 VI Simpósio Nacional  de Olivicultura 

 Local: Auditório Municipal de Mirandela  

De 27 a 28.11.2012  RedEmprendia Spin2012 

 Local: Casa América, Madrid 

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 
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