
 

 

Programa Impulso Jovem 

Estão abertas as candidaturas aos estágios para jovens inscritos nos 

centros de emprego ao abrigo do programa «Impulso Jovem». O 

programa de combate ao desemprego dispõe de um fundo superior 

a 344 milhões de euros e pretende abranger 90 mil jovens. Os está-

gios profissionais têm a duração de seis meses e destinam-se a 

jovens entre os 18 e os 25 anos, ou entre os 26 e os 30 anos, que 

tenham obtido há menos de três anos uma qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações, inscritos nos centros de emprego há pelo 

menos quatro meses. 

Além de formação na empresa, no total de 50 horas, os estagiários recebem uma bolsa que varia entre 419 e 692 euros, 

atribuída consoante o grau de formação. O valor máximo, de 692 euros, é atribuído aos jovens licenciados. 

De acordo com a portaria n.º 225-A/2012 publicada, a 1 de agosto, em Diário da República, estão contemplados os está-

gios ao abrigo das medidas Passaporte Emprego - inclui Emprego Economia Social, Emprego Agricultura (estende-se até 

jovens com 35 anos), Emprego Associações e Federações Juvenis Desportivas -, do programa «Impulso Jovem». 

Mais informações 

 

 

 

 

 

Programa +e+i 

O Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação (+e+i) é um programa transversal ao Governo, aberto à 

sociedade civil. O +e+i ambiciona uma sociedade mais empreendedora, uma base alargada de empresas inovadoras e com 

forte componente exportadora, um país em rede e inserido nas redes internacionais de empreendedorismo, conhecimento 

e inovação, e orientado a resultados.  

Pilares fundamentais: alargamento das competências da população; dinamização da inovação; estímulo ao empreende-

dorismo; e promoção destes objetivos através de adequados instrumentos de financiamento, com uma repartição justa 

dos fundos disponíveis pelas iniciativas de excelência. 

Já beneficia do programa +e+i?             

No âmbito do Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação (+e+i), pretende-se conceder o apoio institu-

cional às iniciativas desenvolvidas por empresas, entidades de I&D, Universidades, entidades públicas e privadas, que se 

insiram no espírito do +E+I, e que contribuam para estimular a cultura e as práticas de empreendedorismo e inovação. 

Para tal, as entidades interessadas deverão solicitar a “Distinção +e+i” através do endereço info.ei@iapmei.pt 

 

 

 

Bem vindo ao sítio de referência para o recrutamento científico!                    

Quer divulgar o seu perfil às empresas? 

O deGRAU Científico permite a todos os interessados disponibilizar o seu perfil a empresas que procuram recursos huma-

nos altamente qualificados para aumentar as suas capacidades de investigação e desenvolvimento.               

Registe-se já! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 deGRAU Científico  

Bolsas 

 Bolsas Marie Curie 

        Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 

 Bolsas Fulbright  

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 Acções Colectivas  QREN Compete 31.08.2012 

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

Arrisca C 2012 Universidade Coimbra 15.10.2012 

 

 

 

2ª Conferência da VIDA RURAL - Olival e Azeite: os novos desafios do mercado  

10.10.2012, Lisboa 

A revista VIDA RURAL vai organizar a 2ª edição das Conferências Vida Rural com o tema Olival e Azeite: os novos desafios 

do mercado, que terá lugar dia 10 de outubro, em Lisboa. 

Numa altura em que a produção de azeite caminha para a autossuficiência, é importante esclarecer e discutir os desafios 

que o setor enfrenta. 

Esta é a oportunidade para juntar olivicultores e produtores numa tarde de networking, onde serão discutidos temas 

como a escolha dos sistemas de condução, a gestão da produtividade e da qualidade do azeite, a análise de rentabilida-

de em diferentes tipos de olival e a importância da exportação como estratégia de criação de valor. 

A conferência vai contar com a apresentação de case studies de sucesso e um painel de reconhecidos especialistas para 

discutir as últimas novidades em técnicas e tecnologias, otimização na extração de azeite; estratégias de investimento, de 

reconversão e de adaptação ao mercado, perspetivas de preços e ajudas disponíveis, apoios à exportação, análise de mer-

cados e planos de diferenciação nos mercados. 

Uma oportunidade única de juntar produtores, técnicos, investigadores e agentes económicos numa conferência exclusiva 

para profissionais. 

A entrada é livre, sendo obrigatório pré-registo online. Consulte o programa provisório. 

14º WORKSHOP APDR | EMPREENDORISMO E DESENVOLVI-

MENTO REGIONAL 

09.10.2012 | ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIAIS DO INS-

TITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL 

É atualmente consensual o papel do empreendedorismo para a cria-

ção de emprego e geração de riqueza nas nações. Torna-se particu-

larmente interessante o estudo deste fenómeno quando considera-

do numa perspetival microeconómica onde se estuda o seu contributo para a sustentabilidade das comunidades locais e 

para o equilíbrio e competitividade dos territórios.       

O tema do empreendedorismo tem vindo a ser estudado por diversos investigadores em todo o mundo. Os contributos 

para o seu estudo são multidisciplinares e diversos, bem como, os seus tópicos de interesse.  

O Workshop Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional pretende criar um espaço de reflexão e de discussão sobre 

os temas do empreendedorismo considerando o seu impacto no desenvolvimento dos territórios. Serão apresentadas 

várias abordagens ao tema, permitindo a discussão de casos de estudo que propõem soluções inovadoras, estratégias sus-

tentáveis e de promoção do desenvolvimento e competitividade dos territórios.  

O formato do workshop pretende incentivar a discussão e partilha de conhecimentos entre os participantes.  

O formato dos trabalhos deverá ser feito de acordo com o formato de estudo de caso. Uma seleção de estudos de caso, 

em cada um dos temas, será publicada em livro. VER ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DOS CASOS.  

XXI FEIRA NACIONAL DO PORCO         

XIX FEIRA NACIONAL DA SALSICHARIA                       

I FEIRA DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

21 a 23.09.2012 

A ALIS - Associação Livre de Suinicultores vai realizar de 21 a 23 de Setembro no 

Parque de Exposições da cidade de Montijo, a 21ª FEIRA NACIONAL DO PORCO 

19ª FEIRA NACIONAL DA SALSICHARIA E A 1ª FEIRA DAS ACTIVIDADES AGRÍCO-

LAS.  

Ficha de Inscrição 

Programa Jornadas técnicas das feiras 

 

XXVI Edição da Lusoflora 

28 a 29.09.2012 – CNEM - Santarém  

Para comemorar 25 anos ao serviço das flores e plantas de Portu-

gal, a Lusoflora abre as portas a novos mercados, novas ideias, 

novas soluções, ecológicas ou ambientalmente corretas. 

- a produção ou comercialização de plantas e flores 

- floresta 

- espaços verdes 

- preservação do ambiente                                    

- sustentabilidade 

- energias renováveis  

De 01 a 04.11.2012 
II Congresso Jovens Investigadores em Geociências - LEG 2012   
Submissão de comunicações até 20 setembro 2012 

 Pólo de Estremoz da UE 

De 15 a 17.11.2012 VI Simpósio Nacional  de Olivicultura  Auditório Municipal de Mirandela  

De 27 a 28.11.2012  RedEmprendia Spin2012  Casa América, Madrid 

De 29 a 30.11.2012  
Workshop 'Non-target organisms and GM crops: Assessing the 
effects of Bt proteins' 

 Amesterdão, Holanda 

Data Evento  Local 

De 07 e 08.09.2012 
Conferência EFSA “Desafiando fronteiras em avaliação dos riscos - 
partilha de experiências” 

 Auditorium Paganini, Parma, Itália 

De 05 a 08.09.2012           43rd ISEO - International Symposium on Essential Oils  
FCUL / Instituto de Bioengenharia e Bio-
tecnologia   

De 05 a 06.09.2012 AGROGLOBAL - 2012  Valada do Ribatejo 

07.09.2012 
Reunião de Trabalho Oportunidades de Financiamento de I&DT na 
área da Bioenergia 

 
Laboratório Nacional de Energia e Geolo-
gia (LNEG) - Edifício Solar XXI (Lisboa)   

De 17 a 21.09.2012 ILTER Annual Meeting 2012    FCUL, Lisboa 

De 20 a 21.09.2012  IV Congresso Nacional de Rega e Drenagem  Auditório da ESAC, Coimbra 

De 21 a 23.09.2012 XXI FEIRA NACIONAL DO PORCO  Parque Exposições, Montijo 

25.09.2012 Workshop Food SME-HOP  Hotel Ipanema, Porto 

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

09.10.2012 
14º WORKSHOP APDR | Empreendorismo e Desenvolvimento 
Regional 

 ESC / IPS (setúbal) 

10.10.2012 2ª Edição Conferências VIDARURAL  Sana Malhoa Hotel, Lisboa 

De 16 a 17.10.2012 7ª Expo Conferência da Água  Hotel Lagoas Park em Oeiras 

De 26 a 27.10.2012 Simpósio Vitivinícola da Região de Lisboa   
Auditório INIAV, Quinta do Marquês, 
Oeiras 

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos                

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

 

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 

Redes Marie Curie de Treino Inicial 7º PQ Pessoas 22.11.2012 

Cofinanciamento de Programas de Bolsas 7º PQ Pessoas 05.12.2012 

Alemanha - Concessão de Bolsas de Investigação  Universitat KONSTANZ 26.08.2012 

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 
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