
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Prémio Agricultura 2012 – Escolha Portugal tem por objetivo Promover, Incentivar e Premiar os casos de sucesso da agricultura 

nacional. 

A receção das Candidaturas tem início a 17 de Setembro de 2012 e termina a 15 de Novembro de 2012. 

 

O Prémio Agricultura 2012 – Escolha Portugal irá distinguir casos notáveis de sucesso, sendo atribuído durante a cerimónia de encerra-

mento da iniciativa, a 5 de Dezembro de 2012, contando com a presença da Ministra Assunção Cristas.  

  

Participe na conferência “A Cadeia de Valor da Indústria Agrícola: do Produto ao Prato e do Prato ao Produto” que se realiza 

a 12 de Setembro 2012, das 9h00 às 11h30 no Teatro Sá da Bandeira em Santarém. 

 

Faça a sua inscrição aqui 

(inscrição gratuita) 

Programa  

Oradores  

Esta iniciativa conta com o patrocínio do Continente e com o Alto Patrocínio do Ministério da Agricultura 

Para mais informações:  

cofinaeventos@cofina.pt;  210 494 902 ou 210 494 903 

 

 

Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2012  
 
Candidaturas até 15.09.2012 
 

Na sequência do Protocolo celebrado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

a L’Oréal Portugal e a Comissão Nacional da UNESCO em Novembro de 2003, encon-

tra-se aberto concurso para atribuição de três Medalhas de Honra L’Oréal Portugal 

para as Mulheres na Ciência.  

 

As Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência destinam-se à realização de estudos avançados de investigação 

científica, a nível de pós-doutoramento, em universidades ou outras instituições portuguesas de reconhecido mérito, no domínio das 

Ciências da Saúde e das Ciências do Ambiente.  

 

Podem candidatar-se todas as doutoradas que tenham obtido o grau de doutoramento há menos de 5 anos até à data de abertura do 

concurso e que não tenham completado, até essa mesma data, mais de 35 anos de idade.  

O valor unitário das Medalhas de Honra é de 20 000 €, atribuído numa prestação única.  

 

As candidaturas, contendo propostas originais de investigação científica, devem ser apresentadas até as 17 horas de 15 de setembro de 

2012 através da submissão de dados no formulário eletrónico de candidatura próprio e incluir os seguintes documentos:  

 

• Curriculum Vitæ com lista detalhada de publicações científicas; 
 
• Carta de recomendação do orientador científico (digitalizado); 
 
• Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão (digitalizado); 
 
• Certificado de doutoramento (digitalizado).  
 
Informações 

mulheres.ciencia@fct.pt 

21 392 44 81 

 Regulamento disponível aqui.  
 

Fundo Para a Conservação de Ecossistemas Aquáticos 

Candidaturas até 01.11.2012 

O “InAqua - Fundo de Conservação by Oceanário de Lisboa e National Geographic 

Channel” tem por objetivo apoiar projetos inéditos, a serem desenvolvidos em terri-

tório nacional e que possam contribuir de forma decisiva para a conservação de 

espécies ameaçadas e da biodiversidade aquática em geral.  

 

Na edição de 2012 do concurso, são elegíveis projetos de investigação e desenvolvimento no âmbito da temática “Rias, estuários e 

lagoas de Portugal – Conhecer e Conservar”. Pretende-se que os projetos candidatos decorram em rias, estuários ou lagoas costeiras, 

uma vez que são ambientes de transição entre o meio terrestre e marinho, com elevada produtividade e ricos em biodiversidade.  

 

Os projetos devem ter início até dia 1 de março de 2013 e estar concluídos até dezembro de 2015. Devem ser inovadores, promover 

uma abordagem integrada das ameaças às espécies e ecossistemas aquáticos e ser indutores de ações de conservação da biodiversidade, 

contribuindo assim para a manutenção da biodiversidade existente.  

 

Informação adicional e documentação do concurso disponíveis aqui  

Descrição Promotor Prazo 

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 

Bolsas Estágios nos EUA 2013  
Fundação Luso-

Americana 
30.10.2012 

Bolsas Ignacio Hernando de Lar-

ramendi 2012 
Fundación Mapfre 19.10.2012 

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 

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 Capacitação Empresas - Proder Até 2015 

Investimentos de Peq. Dimensão (1.1.2) Proder Até 2015 

Eletrificação Rural (1.6.5) Proder Até 2015 

Desenv. Serviços de Aconselhamento 

(4.3.1.1.) 
Proder Até 2015 

Dinamização Zonas Rurais Proder / Aproder 15.09.2012 

05/SI/2012 Qualificação PME   QREN Compete 31.10.2012 

Arrisca C 2012 Univ. Coimbra 15.10.2012 

 
 

PRODER: Reabertura dos Apoios ao Investimento na Agricultura e na Agroindústria 

(Ação 111)                               

Grande Auditório do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém                 

20 de setembro de 2012 / 14H30 

A Autoridade de Gestão do PRODER promove no próximo dia 20 de setembro, pelas 14H30, uma sessão de divulgação dedicada à Ação 111. 

Para que possamos acolher todos os que nos têm manifestado vontade em participar, o PRODER decidiu alterar o local de realização desta 

sessão para o Grande Auditório do CNEMA, em Santarém. 

  

No próximo dia 15 de outubro, o PRODER vai dar continuidade ao apoio ao investimento na agricultura e agroindústria, reabrindo a Ação 

1.1.1. e dando assim cabal resposta à expressiva dinâmica de investimento que tem vindo a ser evidenciada pelos agricultores e pelo sector 

agrícola num contexto de difíceis constrangimentos económicos. 

  

Para participar só precisa de nos enviar o seu nome e número de contacto para proder@gpp.pt, até ao dia 14 de setembro. 

 

Mini-Fórum CYTED-IBEROEKA 

"Innovaciones Tecnológicas en Packaging activos e inteligentes para productos alimenticios:  

desafíos, tendencias y oportunidades de negocios " 

15 e 16 de Novembro de 2012, Córdoba, Argentina 

Os Minifóruns IBEROEKA têm como objetivo reunir empresários e investigadores ibero-americanos que pretendam desenvolver projetos 

conjuntos de I&DT no âmbito IBEROEKA. 

O Minifórum "Innovaciones Tecnológicas en Packaging activos e inteligentes para productos alimenticios" vai decorrer durante o IV Congre-

so Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

As empresas interessadas podem candidatar-se a participar no Mini-fórum e a beneficiar de um cofinanciamento do Programa CYTED para 

a deslocação e alojamento. 

Consulte o programa e inscreva-se até 14 de Setembro 

Mais informações e inscrições: 

Rita Silva ( rsilva@adi.pt ) 

Tel: 214232100  

 

Este Setembro é um mês de decisões cruciais para participação nos programas Europeus.  

 

Por um lado, é o final do FP7. Estão agora abertos quase todos os últimos concursos do FP7, que começam a 

fechar já no início de Outubro. Para participar nos concursos, já devem estar inseridos em consórcios a preparar 

as propostas. Para os concursos que fecham mais tarde, em fim de 2012 e em 2013, se ainda não começou, há que iniciar quanto antes 

todos os preparativos. O acesso a financiamentos no âmbitos destes programas europeus é possível para propostas individuais, de empre-

sas, associações, unidades de investigação e outras entidades (por exemplo, end-users para demonstração).  

 

Por outro lado, embora o início do próximo programa Quadro, o Horizonte 2020 (2014-2020), seja só para 2014, urge preparar já o posicio-

namento das equipas de investigação e das instituições para participar nele de forma eficaz. O primeiro passo pode ser participar em pro-

postas que consolidem consórcios futuros (veja o exemplo ao lado, a utilização de um instrumento Marie Curie, as IRSES, para esse efeito). 

Mas deve também procurar consolidar a sua presença nestes programas através de uma participação politica ativa, aproveitando as opor-

tunidades que as consultas públicas dão para influenciar as linhas de financiamento em benefício da sua investigação. 

 

Conheça as plataformas tecnológicas, as iniciativas de programação conjunta, os grupos de influência da sua área de investigação e partici-

pe ativamente nas decisões que o irão afetar.  

 

 

 
  

Data Evento  Local 

De 05 a 06.09.2012 AGROGLOBAL - 2012  Valada do Ribatejo 

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

 Auditorium Paganini, Parma, Itália 

De 05 a 08.09.2012           43rd ISEO - International Symposium on Essential Oils  
FCUL / Instituto Bioengenharia e Biotecnolo-
gia   

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

 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(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 28 a 29.09.2012 XXVI Lusoflora II Ecoflora  CNEMA, Santarém 

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 | Empreendedorismo 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 

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 

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos                

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

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  

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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