
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaturas abertas no âmbito do SI Qualificação e Internacionalização de 

PME 

De 31.07.2012 a 31.10.2012  

Encontram-se abertas desde 31 de julho as candidaturas a um novo concurso no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Qualificação e Internacionalização de PME, destinado a estimular a internacionalização e as exportações da economia 

nacional.  

Os projetos a candidatar no âmbito do concurso Projetos Conjuntos – Internacionalização, devem ter por objetivo a 

promoção internacional de PME nacionais, bem como a sua capacitação para se internacionalizarem, através da apre-

sentação de um plano estruturado de ações em mercados estratégicos.  

A este concurso podem candidatar-se associações empresariais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico, entida-

des públicas com competências específicas dirigidas a PME e, uma novidade, empresas organizadoras de feiras e con-

gressos que promovam atividades dirigidas ao mercado internacional, impulsionadoras de exportações e da presença 

efetiva das empresas nacionais nos mercados internacionais.  

Ao abrigo deste concurso o prazo para a apresentação de candidatura decorre nos períodos definidos nas seguintes 

fases:  

Fase 1 – Candidaturas rececionadas entre o dia 31 de julho de 2012 e o dia 31 de outubro de 2012 (24 horas); 

Fase 2 – Candidaturas rececionadas entre o dia 22 de abril de 2013 e o dia 15 de julho de 2013 (24 horas).   

Aviso de Abertura disponível aqui. 

 

 

 

FP7-PEOPLE-2013-ITN Redes Marie Curie de Treino Inicial                                                                          

Candidaturas até 22.11.2012 

Treino inicial de investigadores – Estas bolsas que visam melhorar as perspetivas de carreira nos sectores público e 

privado através da aquisição de conhecimentos e competências científicos e genéricos, incluindo os relacionados com 

transferência de tecnologia e empreendedorismo.  

FP7-PEOPLE-2013-COFUND Cofinanciamento de Programas de Bolsas                               

Candidaturas até 05.12.2012 

Aprendizagem ao longo da vida e desenvolvimento da carreira – Estas bolsas visam apoiar os investigadores com 

mais experiência no complemento da carreira ou na aquisição de novos conhecimentos e competências; melhorar a 

mobilidade interdisciplinar ou intersectorial; apoiar o reinício da carreira após uma pausa; apoiar a reintegração numa 

posição de longo prazo na Europa após uma experiência de mobilidade transnacional.  

FP7-PEOPLE-2013-IRSES Redes Internacionais de Intercâmbio de Investigadores              

Candidaturas até 17.01.2013 

Parcerias Universidade-Empresa - visam estimular a mobilidade intersectorial e aumentar a partilha de conhecimento 

através de parcerias de investigação conjunta em programas de cooperação a longo prazo entre organizações do siste-

ma científico e empresas, em particular as PME, incluindo as indústrias tradicionais.  

 

Concurso Arrisca C 2012 - Ideias, Planos de Negócio e Provas de Conceito  

Mais de 200 00€ em Prémios! 

Candidaturas até 15.10.2012 

Este concurso visa estimular o desenvolvimento de conceitos de negócio em tor-

no dos quais se perspetive a criação de novas empresas e/ou o apoio ao desenvol-

vimento de novos produtos /serviços de empresas. 

Podem concorrer pessoas singulares ou coletivas que tenham por objetivo explo-

rar uma ideia, um plano de negócio ou uma prova de conceito. As candidaturas 

podem ser individuais ou apresentadas por equipas até 5 elementos de promotores da ideia apresentada a concurso, 

em que pelo menos um dos promotores seja estudante ou recém-diplomado há menos de cinco anos de qualquer Ins-

tituição de Ensino Superior do país (condição aplicável às Tipologias A e B). 

É dada liberdade total de escolha quanto ao tipo de oportunidade de negócio a selecionar por cada candidato que 

deseje apresentar-se a concurso numa das tipologias do concurso: 

Tipologia A - Concurso de Ideias de Negócio Ideias de Negócio ainda em fase de conceção, sem planos de negócio 

desenvolvidos.  

Tipologia B - Concurso de Planos de Negócio Projetos inovadores, com planos de negócio para a constituição de uma 

empresa que explore comercialmente o projeto – que terá que se estabelecer na zona geográfica INOV-C pelo menos 

durante os dois primeiros anos (este critério apenas é aplicável às candidaturas da Tipologia B).  

Tipologia C - Concurso de Provas de Conceito Candidatura aberta a PME´s (Micro, Pequenas e Médias Empresas – DL 

nº 372/2007 – Recomendação nº 2003/361/CE), com produtos ou serviços inovadores e com projetos de internaciona-

lização.  

A Tipologia A integra novas categorias, que visam incentivar a criação de microempresas, com ênfase na área do 

Empreendedorismo Social e a apresentação de projetos por recém-diplomados desempregados.  

As Ideias, Planos de Negócio e Provas de Conceito a submeter a Concurso, deverão ser enviadas até o dia 15 de Outu-

bro de 2012, data em que termina o prazo para receção de candidaturas. O formulário de candidatura, devidamente 

preenchido, bem como documentação julgada pertinente, deverá ser enviado para geral@arrisca-c.pt 

A organização do Concurso recomenda que os promotores das ideias, planos de negócio e provas de conceito concor-

rentes frequentem o Ciclo de Workshops, que irá decorrer paralelamente a este Concurso, sobre temas e conteúdos a 

definir. O referido Ciclo de Workshops é aberto a todos os interessados. 

Formulário Ideias de Negócio     Formulário Planos de Negócio    Formulário Provas de Conceito 

Regulamentoe Anexos 

 

 

 

Descrição Promotor Encerramento 

FP7-ENV-2013 7º PQ Ambiente 30.11.2012 

ERC-StG-2013 7º PQ Ideias 30.11.2012 

FP7-KBBE-2013-7-single stage  7º PQ KBBE 30.11.2012 

FP7-PEOPLE-2013-IRSES 7º PQ Pessoas 17.01.2013 

FP7-SME-2013 7º PQ PME´S 05.12.2012 

FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 e 2 7º PQ Saúde 30.11.2012 

Escolher Ciência Ciência Viva / FCT 15.10.2012 

Open Call COST 28.09.2012 

Uso eficiente de recursos e redução de impacto ambiental Eco - Innovation 06.09.2012 

ESF Research Conferences ESF 15.09.2012 

Cooperação Transnacional  FCT 01.10.2012 

Apoios à Investigação Fundação Mapfre 19.10.2012 

Estimulo à Investigação Gulbenkian 21.09.2012 

IBEROEKA Iberoeka Permanente 

LIFE+ 2012 LIFE+ 26.09.2012 

Modernização e Capacitação das Empresas - Setor Leite (1.1.1) Proder Até 2015 

Investimentos de Pequena Dimensão (1.1.2) Proder Até 2015 

Eletrificação Rural (1.6.5) Proder Até 2015 

Desenvolvimento de Serviços de Aconselhamento (4.3.1.1.) Proder Até 2015 

Dinamização Zonas Rurais Proder / Aproder 15.09.2012 

01/SIAC/2012 Ações Coletivas  QREN Compete 31.08.2012 

05/SI/2012 Qualificação PME - Projeto conjunto  QREN Compete 31.10.2012 

Arrisca C 2012 Universidade Coimbra 15.10.2012 

 

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 

Descrição Promotor Encerramento 

Bolsas de Doutoramento em Empresas FCT Permanente 

Bolsas de Licença Sabática FCT Permanente 

Bolsas Marie Curie de Integração na Carreira (CIG) 7º PQ Pessoas 18.09.2012 

Bolsas Marie Curie Intraeuropeias 7º PQ Pessoas 16.08.2012 

Bolsas Marie Curie Internacionais de Entrada na EU 7º PQ Pessoas 16.08.2012 

Bolsas Marie Curie Internacionais de Saída de EU 7º PQ Pessoas 16.08.2012 

Redes Marie Curie de Treino Inicial 7º PQ Pessoas 22.11.2012 

Co-Financiamento de Programas de Bolsas 7º PQ Pessoas 05.12.2012 

Bolsas "Papers" - DEZEMBRO 2012 Fundação Luso-Americana 31.08.2012 

Bolsas US@PT - DEZEMBRO 2012  Fundação Luso-Americana 31.08.2012 

Bolsas Estágios nos EUA 2013 (1º Semestre) Fundação Luso-Americana 30.10.2012 

Bolsas Ignacio Hernando de Larramendi 2012 Fundación Mapfre 19.10.2012 

Alemanha - Concessão de Bolsas de Investigação  Universitat KONSTANZ 26.08.2012 

De 07 e 08.09.2012 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 06.09.2012 AGROGLOBAL - 2012 

 Local: Valada do Ribatejo 

De 17 a 21.09.2012 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 

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos 

maria.matos@esa.ipsantarem.pt  

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

               

Alemanha - Concessão de Bolsas de Investigação                                

Instituição Promotora UNIVERSITAT KONSTANZ                                 

Candidaturas até 26.08.2012       

Abertura de concurso para o Zukunftskollen -Instituto cientifico central da Univer-

sitat Konstanz, tendo em vista a promoção de jovens estudantes de Ciências natu-

rais, entre outras. 

Tipo de ação elegível:  

- 2 year PostDoctoral Fellowships 

- 5 year Research Fellowships                      

Para mais informações  consulte o site Universitat  Konstanz 

Calls e Consultas: 

Pedido adicional de recolha de dados sobre Aspartame 

Convite à apresentação de propostas relacionadas com a recolha de dados 
sobre "Infecção por Echinococcus multitlocuralis em animais"  

Consulta pública sobre projeto de orientações na avaliação dos riscos ambientais de animais geneticamente modifi-
cados.  

 

http://www.ipleiria.pt/resources2?portal=ipleiria&name=aac_05_2012_siqpme_conj_internacionalizacao_vf_site_30072012.pdf&md5=243e55906ebdb89e4fb712407bebe572&ctype=application/pdf&cLen=226845&sruid=352186-cms-main-documents&type=pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://www.uc.pt/gats/eventos_e_iniciativas/a_decorrer/Ecossistema_INOV_C/AreaGeograficaIntervencao
mailto:geral@arrisca-c.pt
http://www.uc.pt/gats/docs/formulario_ideia_arriscac_2012
http://www.uc.pt/gats/docs/formulario_ideia_arriscac_2012
http://www.uc.pt/gats/docs/formulario_plano_arriscac_2012
http://www.uc.pt/gats/docs/formulario_plano_arriscac_2012
http://www.uc.pt/gats/docs/formulario_provas_conceito
http://www.uc.pt/gats/docs/formulario_provas_conceito
http://www.uc.pt/gats/docs/regulamento_arriscac2012
http://www.uc.pt/gats/docs/regulamento_arriscac2012
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-05si2012-projectos-conjuntos--internacionalizacao?fromlist=1
http://www.uc.pt/gats/projectos/Arrisca_C_2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#env
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7-single-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SME-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open#health
http://www.cienciaviva.pt/escolherciencia/
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-conference-proposals.html
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/
http://www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml
http://www.gulbenkian.pt/section63artId1843langId1.html
http://www.adi.pt/iberoeka.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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://www.aproder.pt/
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-01siac2012?fromlist=1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-05si2012-projectos-conjuntos--internacionalizacao?fromlist=1
http://www.uc.pt/gats/projectos/Arrisca_C_2012
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/
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://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bde
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bsab
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
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://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://flad.ipn.pt/si/concursos/mostraConcurso.do?idconcurso=35
http://flad.ipn.pt/si/concursos/mostraConcurso.do?idconcurso=30
http://flad.ipn.pt/si/concursos/mostraConcurso.do?idconcurso=9
http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/pmma/becas/becas-ignacio-hernando-larramendi-2012-prevencion-medio-ambiente.shtml
http://www.zukunftskolleg.uni-konstanz.de/funding-programmes/fellowship/
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.estremoz.cienciaviva.pt/destaques/cjig.asp
http://www.cotr.pt/evento.asp?id=409
http://redemprendia.es/por/spin-2012/o-forum
mailto:maria.matos@esa.ipsantarem.pt
http://www.zukunftskolleg.uni-konstanz.de/funding-programmes/fellowship/
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/120726.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/120726.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaahaw201201.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaahaw201201.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120621.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120621.htm

