
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso n.º 02/SI/2012  Inovação - Novos bens e serviços / Novos pro-
cessos e expansão  

Aviso n.º 03/SI/2012  Inovação - Empreendedorismo qualificado 

Candidaturas abertas até 27.04.2012 (24 horas).  

O SI Inovação incentiva projectos de investimento produtivo que se traduzam na 

produção de novos bens e serviços ou na adopção de novos processos tecnológi-

cos, organizacionais ou de inovação de mercados.  

Neste sentido, os presentes concursos destinam-se a apoiar investimentos empre-

sariais que reforcem a capacidade das empresas de forma a assegurar ganhos mais 

rápidos em termos de uma maior orientação do produto interno, para a procura 

externa.    Prioridades SI Inovação de 2012 

 

 

 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO—14 de março de 2012 no Anfiteatro da ESAS 

“Empreendedorismo e Inovação na Agricultura e na Agroindústria“ 

A UA2ES do Instituto Politécnico de Santarém e os seus parceiros, anunciam a 

realização do 9º Programa Poliempreende nas Escolas do Instituto, iniciativa aber-

ta aos atuais e ex-alunos e docentes das Escolas do Instituto.  

O POLIEMPREENDE é uma iniciativa conjunta de todos os Institutos Politécnicos 

Portugueses, este ano na sua 9ª edição, coordenada pelo Instituto Politécnico de 

Viseu, que visa a promoção de uma cultura empreendedora no ensino superior e o 

fomento da criação de empresas baseadas no conhecimento, contribuindo para o 

robustecimento do tecido empresarial local e a empregabilidade dos seus alunos.  

  Informações Gerais 

  Responsáveis pelo Programa no IPS e Contactos 

  Destinatários 

  Júri Regional 

  Grelha de Avaliação dos Planos de Negócio 

  Regulamento                                                                                                          

  Prémios 

 

 

 

 

 

Brokerages temáticos AGROFOODiTECH 

O SIAG - Espaço Salão profissional especializado em negócios agrícolas e agro-industriais, com um formato único e inovador no 

setor em Portugal, irá realizar-se durante os dias 28 e 29 de Março, em horário laboral, no CNEMA em Santarém. 

Organizados pela Rede INOVAR em colaboração com a Agência de Inovação (ADI), contribuirão para o networking tecnológico 

entre empresas, investigadores e todos os profissionais nos sectores agrícola, agro-industrial e florestal.  

 

Dia 28 de Março - Brokerage das Hortofrutícolas, Floresta e outras fileiras  

Dia 29 de Março - Brokerage do Vinho e Azeite  

 

A Rede Inovar convida-vos a estabelecer parcerias estratégicas, discutir ideias, procurar potenciais parceiros para integrar projec-

tos em consórcio ou simplesmente partilhar conhecimento e tecnologia, inscreva-se até 11 de Março nestes brokerages temáticos 

do AGRO FOOD iTECH através deste FORMULÁRIO INSCRIÇÃO 

IV Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

Envio de Resumos até 01.04.2012 

O IV Congresso Nacional de Rega e Drenagem realizar-se-á, sob o tema “Regadio, Asso-

ciativismo e Desenvolvimento Rural”, nos dias 20 e 21 de Setembro de 2012, em Coim-

bra.  

Está aberta a fase de chamada de comunicações, cuja data limite para envio de resumos 

é 1 de Abril de 2012. 

 Mais informações em: http://www.cotr.pt/informacao/IV_CNRD/index.htm 

 

XIV Simposio Hispano-Luso de Nutrición Mineral da las Plantas (23 a 27 de 

julho) 

Inscrições e envio de resumos até 30.04.2012 

 

Mais informações http://www.uam.es/otros/nutpla12/ 

 

 

ResearchGate é uma nova rede social, criada de cientistas para cientistas, que tem 

como objetivo impulsionar a comunicação e a colaboração entre profissionais. Na perspe-

tiva dos criadores a partilha entre cientistas representa uma mais-valia para a ciência.   

A rede social permite a ligação global de uma comunidade que se dedica à ciência e inves-

tigação, através do qual é possível alargar a rede de contactos, partilhar conhecimento, 

discutir teorias e encontrar parceiros para um projeto  de investigação.   

 

A inscrição é gratuita e conta já com 1,3 milhões de utilizadores. 

   Links  Úteis 

Portugal 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 Gabinete de Promoção do Programa-Quadro 

 Agência de Inovação 

 Proder 

 LIFE - ICNB 

 Compete QREN 

 Eracareers 

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 

 Eurograduate  

Para informações adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos 

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

 
Calendário - Concursos e Eventos 

 
  

março 2012 

 
 

abril 2012 

 

maio 2012 

 
Abertura   Fecho  Eventos 

   Noticias e Informações diversas 

  Destaques 
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