
 
 

 

 

 

 

A comunidade Ibérica de académicos, investigadores e profissionais em Sistemas e Tecnologias da Informação é convidada a submeter propostas de 

Workshops para a CISTI 2013 - 8ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias da Informação a ser realizada em Lisboa, Portugal, entre 19 e 22 

de Junho de 2013. 

Cada Workshop será coordenado por um comité organizador composto de, pelo menos, dois investigadores na área, preferivelmente de instituições 

e países diferentes. Os organizadores devem criar um comité de programa internacional para o Workshop, com investigadores reconhecidos dentro 

da área científica específica. 

A seleção dos Workshop será realizada pelos Coordenadores da conferência CISTI 2013. Os artigos longos aceites nos Workshops serão publicados 

nas atas da conferência, em capítulos específicos relativos a cada Workshop. As atas serão submetidas à indexação pelo ISI Thomson, EI, SCOPUS, 

INSPEC e EBSCO. 

Organização do Workshop: 

O comité organizador de cada Workshop será responsável por: 

.    Produzir e distribuir a chamada para artigos (Call for Papers) do Workshop; 

.    Coordenar o processo da revisão e seleção de artigos submetidos ao Workshop; 

.    Entregar as versões finais dos artigos aceites no Workshop, de acordo com as orientações e os prazos definidos pela organização da CISTI 2013; 

.    Coordenar as sessões do Workshop na conferência. 

Os organizadores da CISTI 2013 reservam o direito de cancelar qualquer  Workshop se os prazos não forem respeitados ou se o número de partici-

pantes registados for demasiado baixo para permitir suportar os custos associados com o Workshop. 

Conteúdo da Proposta: 

As propostas de Workshops devem conter a seguinte informação: 

.    Título do Workshop; 

.    Breve descrição do âmbito científico específico do Workshop; 

.    Lista de tópicos de interesse (máx. 15 tópicos); 

.    Razões para o Workshop ser realizado no âmbito da CISTI 2013; 

.    Nome, endereço, telefone e email de todos os membros do comité organizador; 

.    Proposta de Comité de Programa para o Workshop (Nomes e Instituições). 

As propostas devem ser submetidas eletronicamente por email para aistic@gmail.com (cc: lpreis@dsi.uminho.pt), em PDF, em Português, Caste-

lhano ou Inglês), até 28 de Outubro de 2012. 

 

Datas Importantes: 

.    Proposta de Workshops: 28 de Outubro de 2012 

.    Notificação da Aceitação de Workshops: 4 de Novembro de 2012 

.    Submissão de Artigos: 24 de Fevereiro de 2013 

.    Notificação da Aceitação de Artigos: 23 de Março de 2013 

.   Versões Finais de Artigos e Inscrição na Conferência: 6 de Abril de 2013 

.    Atas do Workshop entregues aos organizadores da CISTI2013: 13 de Abril de 2013 

.    Conferência: 19 a 22 de Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

This unique international conference provides a platform for researchers and decision makers in biotechnology to present their latest findings and 

learn about all the important developments in biotechnology.  

 

The conference will cover the translational nature of biotechnological research, with emphasis on both the basic science as well as its applications in 

industry and academia. Presentations will include latest researches, business development, strategic alliances, partnering trends, product opportuni-

ties, growth business models and strategies, licensing and pharmaceutical biotechnology (e.g. vaccines, CNS, cancer, antibodies), medical biotechno-

logy, industrial biotechnology, bioprocess engineering, protein engineering, plant and environmental technologies, transgenic plant and crops, biore-

mediation, and microbial diversity research. 

 

Throughout the course of the four day conference, you will have the opportunity to both network and hear leaders from the international academic 

and corporate biotechnology communities. 

 

The conference is organized by Eureka Science with the support of the Higher Colleges of Technology, UAE, and it focuses on the interdisciplinary 

fields of biotechnology. 

CALL FOR PAPERS!!! 

Abstracts submitted for the plenary lectures, invited lectures, session lectures and poster presentations will be reviewed on the basis of scientific 

merit, novelty and practical application. To apply please contact info@biotechworldcongress.com or mahmood@biotechworldcongress.com, submit 

your abstract of 200 words or less, written in English, listing the principle author and completing all the contact details (organization, mailing address, 

E-mail, phone, fax, poster, title, and additional authors). 

You must be registered as a delegate to be able to present a poster. 

Please join us in sunny Dubai in February 2013 to share your research and network with fellow academic and industry researchers. 

DEADLINE FOR POSTER ABSTRACT SUBMISSIONS: 15th January, 2013 Poster Size, Poster Preparation Instructions   

   

Fundação Gulbenkian, Lisboa                                   

Ciclo de Conferências “O Futuro da Alimentação: Ambiente, Saúde e Economia”        

De 09.03.2012 a 13.12.2012 

16.10.2012      Conferência "Alimentação, Ambiente e Pescas" 

02.11.2012      Conferência "Alimentação, Agricultura e Ambiente" 

13.12.2012      Seminário “Desperdício Alimentar em Portugal”                          

   Conferência “Alimentação, Cultura e Ética”      

           

 
  

Para outras informações  adicionais, contactar: 

   Maria de Fátima Matos             

  maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperação Transnacional— Convénio entre a FCT e o DAAD— Edital do Concurso 2013-2014 

 

FCT e o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) abriram concurso para intercâmbio de investigadores no âmbito de projetos comuns de 

investigação (biénio 2013/2014). 

As candidaturas deverão ser elaboradas conjuntamente pelos investigadores responsáveis dos dois países e submetidas aos organismos executores 

do Acordo. Assim, a equipa portuguesa deverá remeter a sua candidatura ao Departamento das Relações Internacionais (DRI) da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, e a equipa alemã ao DAAD. Das equipas candidatas, devem fazer parte jovens investigadores, sendo dada prioridade a 

novos projetos/novas equipas. 

Não serão consideradas as candidaturas que não forem apresentadas simultaneamente aos organismos executores dos dois países. 

O financiamento destina-se, estritamente, à mobilidade de participantes nos projetos: despesas de viagem e estadia da equipa portuguesa na 

Alemanha.  

O processo de candidatura deverá incluir o formulário preenchido e o parecer do responsável pela instituição na qual o candidato desenvolve 

trabalho.  

Para formalizar a candidatura é necessário enviar um e-mail, até ao dia 30 de novembro de 2012, para teresa.delicado@fct.pt, com o formulário e 

o parecer, devidamente assinados, e em formato PDF. 

 Formulário disponível aqui.  Informação adicional aqui. 

 

 

 

Oportunidades de financiamento do Conselho Dinamarquês para a Investigação Independente                  

Concurso outono 2012 – primavera 2013 

O Conselho Dinamarquês para a Investigação Independente promove vários instrumentos de financiamento nas áreas das Humanidades (FKK), Ciên-

cias Naturais (FNU), Ciências Sociais (FSE), Ciências Médicas (FSS) e Tecnologia e Ciências da Produção (FTP).  

O objetivo do Conselho é promover e fortalecer a investigação dinamarquesa, entendida em sentido amplo. Neste contexto, não há requisitos para a 

cidadania dos candidatos, nem para a localização das instituições ou das atividades de investigação. No entanto, um critério de avaliação central será 

a extensão em que o projeto apresentado irá contribuir para a investigação dinamarquesa.  

 Consulte :  

O quadro com a sistematização dos vários instrumentos disponíveis e respetivos prazos (em anexo) 

O documento completo da convocatória, com informação detalhada sobre cada instrumento. 

 

Simpósio Vitivinícola da Região de Lisboa 

26 a 27.10.2012 

Local: Quinta do Marquês,  em Oeiras e no auditório Municipal de Arruda dos Vinhos 

 

O Simpósio organizado em parceria pela Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal - SCAP e a Comissão 

Vitivinícola da Região de Lisboa – CVRLx, conta com o patrocínio da DRAPLVT.  

Este simpósio destinado a técnicos, vitivinicultores, docentes, investigadores, estudantes e outros agen-

tes económicos, pretende ser um fórum privilegiado de reflexão e debate, sobre os problemas que hoje 

se colocam a este setor, e assumir-se como uma plataforma periódica de divulgação e transferência de 

novos conhecimentos técnico-científicos, numa perspetiva de evolução e modernidade.  

1ª CIRCULAR 
2ª CIRCULAR 

Esta iniciativa contará com a participação de alguns dos mais destacados especialistas na área.  

Consulte aqui o programa 

 

 

 

 

Conferências Vida Rural - Só faltam 6 dias! 

A IFE e a revista Vida Rural promovem dia 10 de Outubro a 2.ª edição das Conferências Vida Rural com o tema Olival e Azeite: os novos desafios do 

mercado. Faça a sua inscrição gratuita online!   

 

 

 

 

 

 

Base de dados de avaliadores da Comissão Europeia (em permanência)  

A participação na avaliação de projetos europeus permite-lhe escrever propostas mais competitivas, aumentar a sua rede de conhecimentos, conhe-

cer o estado da arte no seu domínio científico e ainda traz vantagens financeiras. 

Se não colocou ainda o seu CV na base de dados de avaliadores da Comissão Europeia, faça-o. 

Se já tem o seu CV na base de dados, não deixe de confirmar e atualizar os seus dados no novo site 

Não se esqueça que é determinante a sua escolha de palavras chave. 

Inscreva o seu CV aqui.  

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 

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 

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 

Descrição Promotor Encerramento 

Bolsas de Doutoramento em Empresas 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 Ignacio Hernando de Larramendi 
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 Bol-
sas 

7º PQ Pessoas 05.12.2012 

Scientific research councils 

C. Dinamarquês 
Investigação Inde-
pendente  

Outono 2012 / 
Primavera 2013 

Data Evento  Local 

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 Superior 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  

16.10.2012 Conferência "Alimentação, Ambiente e Pescas"  Fundação Gulbenkian, Lisboa 

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 

02.11.2012 Conferência "Alimentação, Agricultura e Ambiente"  Fundação Gulbenkian, Lisboa 

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 

13.12.2012 
Seminário “Desperdício Alimentar em Portugal” e Conferência 
“Alimentação, Cultura e Ética” 

 Fundação Gulbenkian, Lisboa 
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