
 

AÇÕES DE INFORMAÇÃO SOBRE A POLITICA AGRICOLA COMUM 

Apresentação de propostas 2012 

Data limite de apresentação de candidaturas: 31.10.2012 

Desenvolvimento das medidas: 01.03.2013 – 28.02.2014 

 

A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de propostas de apoio a ações de informação sobre a Política Agrícola Comum (PAC). 

As ações de informação sobre a PAC em geral e sobre as reformas da PAC em particular devem visar nomeadamente: 

Assegurar uma melhor compreensão, aplicar e desenvolver esta política, 

Promover o modelo agrícola europeu e facilitar a sua compreensão, 

Informar os agricultores e os outros atores do mundo rural, 

Sensibilizar a opinião pública para os desafios e os objetivos desta política. 

Os grupos-alvo destas ações são o Público em geral (com especial destaque para os jovens em zonas urbanas), meios de comunicação social, socieda-

de civil e principais intervenientes do mundo rural. 

Consulte o convite à apresentação de propostas  

Toda a informação aqui 

 

Estímulo à participação nas Ações Marie Curie  

Apoio complementar FCT  

Prazo: Permanente 

A FCT publicita as Acções Marie Curie do programa Pessoas promovidas no âmbito do 7º Programa Quadro, divulgadas pelo Ponto de Contacto Nacio-

nal, Drª Ana Mafalda Dourado. As Ações Marie Curie apoiam a mobilidade e o desenvolvimento de carreira dos investigadores europeus. Nessa quali-

dade esta página pretende ser um ponto de chamada de atenção a nível nacional para as ações que se encontram ou vão encontrar em fase de con-

curso e outros recursos relevantes. 

A FCT estimula a participação nas Ações Marie Curie fornecendo apoio complementar disponível para equipas portuguesas que tenham assinado con-

tratos com a Comissão Europeia relativamente às seguintes Ações Marie Curie: Bolsas de Reintegração Europeias e Internacionais, Parcerias Indús-

tria/Universidade e Redes de Formação Inicial. 

 

Bolsas da Fundação Alexander von Humboldt para Inves-

tigadores 

 

A Fundação Alexander von Humboldt promove vários tipos de 

bolsas, entre as quais se destacam a Humboldt Research Fel-

lowship for Postdoctoral Researchers e a Humboldt Research 

Fellowship for Experienced Researchers.  

 

Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers  

Podem candidatar-se a este programa investigadores estrangeiros, com qualificações acima da média, que estejam no início da sua carreira acadé-

mica, e que tenham concluído o doutoramento nos últimos 4 anos.  

Este tipo de bolsa permite o desenvolvimento de projetos de investigação de longo termo (6 a 24 meses) em instituições de investigação sedeadas 

na Alemanha.  

Os cientistas e académicos de todas as nacionalidades podem candidatar-se diretamente, em qualquer altura.  

Não são financiadas visitas de curta duração, participação em congressos ou em cursos de formação.  

Informação adicional e documentos de candidatura  

 

Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers 

Podem candidatar-se a este programa investigadores estrangeiros, com qualificações acima da média, que tenham concluído o seu doutoramento 

há menos de 12 anos, tenham já o seu perfil de investigação próprio, e que estejam a trabalhar pelo menos ao nível do Professor Associado ou Líder 

de Grupo de Investigação, ou que tenha um histórico de vários anos de trabalho académico independente. 

 Este tipo de bolsa permite o desenvolvimento de projetos de investigação de longo termo (6 a 18 meses) em instituições de investigação sedeadas 

na Alemanha. A bolsa é flexível e pode ser dividida até pelo menos 3 estadias num prazo de 3 anos. 

 Os cientistas e académicos de todas as nacionalidades podem candidatar-se diretamente, em qualquer altura. 

 Não são financiadas visitas de curta duração, participação em congressos ou em cursos de formação. 

 Informação adicional e documentos de candidatura  

  

Poderá aceder a informações sobre outros apoios da Fundação Alexander von Humboldt 

 
 

American Journal of Plant Sciences  
 
Call for Papers  
 
The American Journal of Plant Sciences invite you to submit or recommend papers to American Journal of 

Plant Sciences (AJPS, ISSN: 2158-2750), a fast track peer-reviewed and open access academic journal publi-

shed by Scientific Research Publishing (SCIRP), which is one of the largest open access journal publishers 

with more than 200 journals. To date SCIRP journals have been indexed by many important databases.  

 

As an Open Access Journal, AJPS devotes itself to promoting scholarship in American journal of plant sciences 

and to speeding up the publication cycle thereof. Researchers worldwide will have full access to all the arti-

cles published online and be able to download them with zero subscription fee. Moreover, the influence of 

your research will rapidly expand once you become an OA author, because an OA article has more chances to 

be used and cited than does one that plods through the subscription barriers of traditional publishing model.  

 

AJPS covers many aspects in American journal of plant sciences. For more detailed information, please visit: www.scirp.org/journal/ajps. Papers are 

expected to be submitted at "Submission" section in the above website. Please do not hesitate to contact us if you have any questions about the jour-

nal. You are more than welcome to keep us updated on the latest focuses of your academic interest and inquiries.  

 

 

A EFICIÊNCIA está na ordem do dia 

Tem 1 minuto? 

Responda a 2 questões muito simples: 

A fatura energética mensal do seu sistema de água vale milhares de euros? 

As perdas de água do seu sistema rondam os 30% a 50%? 

SE SIM 

Se quer sair do vermelho, dê o primeiro passo.  

Inscreva-se no Seminário Eficiência na Gestão da Água. 

Uma radiografia do ciclo urbano da água onde procuramos identificar e apontar as zonas onde é possível diminuir o consumo de energia e minimizar 

as perdas de água.  

Uma primeira abordagem no combate aos sobrecustos e perdas de água, com vista à melhoria da pegada água-energia e à racionalidade e sustenta-

bilidade dos sistemas. 

SE NÃO 

Está no bom caminho.  

Inscreva-se e enriqueça o Seminário Eficiência na Gestão da Água com a sua experiência que tem que ser partilhada. 

Portugal agradece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL: BIOCANT, Associação de Transferência de Tecnologia - Parque Tecnológico de Cantanhede (A 20 minutos de Coimbra e a 30 minutos de Aveiro) 

Para mais informações contate formacoes.micro@biocant.pt ou visite http://www1.biocant.pt/curso_riscos_agua/  

 

Conferência "Menos desperdícios, melhores resultados - As Normas Aumentam a Eficiência" | Dia 

Mundial da Normalização 

 15.10.2012| Entrada gratuita 

No dia 15 de outubro o Instituto Português da Qualidade (IPQ), associando-se às comemorações do Dia Mundial 

da Normalização, vai realizar no seu Auditório, uma Conferência subordinada ao tema "Menos desperdícios, 

melhores resultados - As Normas Aumentam a Eficiência". 

 Numa conjuntura económica desfavorável como a que vivemos, as Normas podem contribuir para a conquista de 

novos clientes que procuram garantir de forma sustentada a saúde dos seus investimentos e a inovação dos seus 

produtos assegurando a sua diferenciação no mercado, reduzindo custos, diminuindo o risco e contribuindo para a 

sobrevivência, ou quem sabe, para a prosperidade das empresas mesmo em condições económicas tão adversas. 

A inscrição é gratuita, o programa provisório (será atualizado no nosso site) e respetiva ficha de inscrição consultados AQUI.  A data limite de inscrição é 

dia 11 de outubro. 

 

Seminário Inovação - o caminho a seguir em tempos de crise 

16 .10.2012| entrada gratuita 

 

Nesta altura de crise que atravessamos, a Inovação assume um papel ainda mais preponderante para a sobrevivência 

de muitas empresas, constituindo uma poderosa ferramenta para assumir uma vantagem competitiva sustentável! 

Assista no próximo dia 16 de outubro pelas 14h, no Auditório do IPQ, Caparica a um Seminário subordinado ao tema "Inovação - o caminho a seguir 

em tempos de crise", cujo objetivo passa sobretudo por destacar e partilhar experiências sobre a importância da inovação no contexto atual, de crise 

económica. 

A inscrição é gratuita e o número de participantes limitado à capacidade da sala. Consulte o programa e inscreva-se já preenchendo a ficha de inscri-

ção.  

 
  

Para outras informações  adicionais, contactar: 

     Maria de Fátima Matos             

   maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

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 

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 

Prémio Agricultura 2012                       
Escolha Portugal  

Continente / Min. 
Agricultura 

15.11.2012 

Cooperação Transnacional  FCT 01.10.2012 

Apoios à Investigação Fundação Mapfre 19.10.2012 

IBEROEKA Iberoeka Permanente 

INAQUA -Conservação de Ecossiste-
mas Aquáticos 

Oceanário 01.11.2012 

Modernização Capacitação 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 

Desenv. Serviços de Aconselhamento 
(4.3.1.1.) 

Proder Até 2015 

05/SI/2012 Qualificação PME QREN Compete 31.10.2012 

Arrisca C 2012 Univ. Coimbra 15.10.2012 

Descrição Promotor Encerramento 

Bolsas de Doutoramento em Empre-
sas 

FCT Permanente 

Bolsas de Licença Sabática FCT Permanente 

Estímulo à participação Ações Marie 
Curie  

Apoio Comple-
mentar FCT 

Permanente 

Bolsas de Investigação   
Fundação Alexan-
der von Humboldt  

Permanente 

Bolsas de Pesquisador Visitante 
Especial (Brasil) 

Ciência sem Fron-
teiras 

01.10.2012 

Bolsas Ignacio Hernando de Larra-
mendi 2012 

Fundación Mapfre 19.10.2012 

Bolsas Estágios nos EUA 2013 (1º 
Sem.) 

Fundação Luso-
Americana 

30.10.2012 

Redes Marie Curie de Treino Inicial 7º PQ Pessoas 22.11.2012 

Cofinanciamento de Programas de 
Bolsas 

7º PQ Pessoas 05.12.2012 

Data Evento  Local 

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 

12.10.2012 Jornadas do Medronho  Escola Superor Agrária de Coimbra 

15.10.2012 
Conferência "Menos desperdícios, melhores resultados - As Normas 
Aumentam a Eficiência"  

 Instituto Português da Qualidade (IPQ) 

16.10.2012 Seminário Inovação - o caminho a seguir em tempos de crise  Auditório do IPQ, Caparica  

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

De 22 a 23.10.2012 Curso teórico "Recursos Biológicos associados ao consumo de água"  Biocant Park, Cantanhede 

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   Pólo de Estremoz da UE 

De 06 a 07.11.2012 V Jornadas da Associação Portuguesa de Cunicultura (ASPOC)  IPV - Viseu 

De 15 a 16.11.2012 Mini-Fórum CYTED-IBEROEKA  Córdoba, Argentina 

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

De 07 a 21.11.2012 Programa de Tecnologia Agrícola e Irrigação   Instituto Galilee, Israel  

De 26 a 27.11.2012  13º Fórum em Eco Inovação   Lisboa 

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 

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  
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