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Origens da água, salinidade e alcalinidade dos mares e oceanos. 

Doutor Orlando Dias - Professor Auxiliar do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências de Lisboa 

 

 

 

 

                                                         

CONCURSO UNIVERSITÁRIO CAP – Cultiva o Teu Futuro 

Reconhecer e premiar um projeto académico, que se destaque no âmbito da inovação no setor da 

vinha e do vinho.  

Incentiva alunos e docentes do ensino superior a dedicarem o seu esforço no desenvolvimento de 

projetos no setor da vinha e do vinho, ao mesmo tempo que promove a criatividade e inovação, 

permitindo ao jovens universitários a aplicação dos seus conhecimentos académicos ao meio 

empresarial. 

 Os grupos que pretendam concorrer no 1.º período deverão entregar os elementos de candidatura até às 23h59m do dia 12 de Novembro de 

2012. A data limite para entrega dos trabalhos/projetos será o dia 18 de Fevereiro de 2013, até às 23h59m desse dia. 

 Os grupos que pretendam concorrer no 2.º período deverão entregar os elementos de candidatura até às 23h59m do dia 11 de Março de 2013. 

A data limite para entrega dos trabalhos/projetos será o dia 17 de Junho de 2013, até às 23h59m desse dia. 

Mais informações: 

Tel.: 217 820 316 (Diana Franco da Silva) 

E-mail: cultivaoteufuturo@cap.pt 

REGULAMENTO; FICHA DE INSCRIÇÃO ;FICHA TÉCNICA DO PROJETO 

 

Workshop Investigação, transferência de tecnologia e inovação no 

sector agrícola e agroalimentar              

16.11.2012, Fundação Champalimaud                   

Inscrições até09.11.2012 

No âmbito do projecto da Rede Inovar, projecto no qual o COTHN é parceiro e 

coordenador da fileira hortofrutícola irá ter lugar um Workshop sobre Investigação, 

Transferência de Tecnologia e Inovação no Sector Agrícola e Agro-alimentar. Esta iniciativa, com o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 

do Ordenamento de Território, decorrerá no dia 16 de Novembro de 2012, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa  

 

SIMPÓSIO CULTURAS SEM SOLO E AS NOVAS TECNOLOGIAS                   

21.11.2012, Torres Vedras 

A Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP)  em conjunto com a Associação Interprofissional 

de Horticultura do Oeste (AIHO), irá realizar a 21 de Novembro em Torres Vedras, o Simpósio Culturas 

sem Solo e as Novas Tecnologias. 

Programa: Circular1_CULTURA SEM SOLO 

 

Seminário: Diversidade da videira, fator de sustentabilidade do setor do vinho e do território 

22.11.2012, Igreja de Santiago, Palmela 

Integrado no programa “Palmela, Cidade Europeia do Vinho 2012” realiza-se no dia 22 de novembro de 2012, na 

Igreja de Santiago, em Palmela, o Seminário: Diversidade da videira, fator de sustentabilidade do setor do vinho e 

do território”. Neste evento estará presente o Dr. António Graça, representante da ADVID, junto da PORVID, com 

uma comunicação intitulada “A importância da diversidade na perspetiva da Indústria”. As inscrições deverão ser 

feitas até 21 novembro para: Tel.:212336668; email: dtel@cm-palmela.pt  

 

 

 Drug Discovery & Therapy World Congress 2013        

03 a 06.06.2013, Boston USA                    

DEADLINE FOR POSTER ABSTRACT SUBMISSIONS: 15th April 2013 Poster Size, Poster 

Preparation Instructions  

It is our pleasure to invite you to the Drug Discovery & Therapy World Congress 

2013, to be held from June 3rd to 6th, 2013 in Boston, USA. This Congress is being or-

ganized by Eureka Conferences Inc.  

 Eureka Conferences Inc. is part of an international group of event organizers that specializes in holding international conferences. Many 

international conferences have been successfully organized by the Eureka group with participation of a number of Noble Laureates and 

eminent scientists in the field. 

                       

133rd EAAE Seminar                   

15 a 16.06.2013, Crete, Greece        

Submission deadline for abstracts: 31st 

January, 2013  

This seminar will focus on the use of farm 

level and agricultural data in developing 

modeling tools for agricultural and 

environmental policy analysis. The efficacy of public intervention on agriculture is largely determined by the existence of reliable information on the 

effects of policy options and market developments on farmers' production decisions, and in particular, on key issues such as levels of agricultural and 

non-agricultural output, land use and incomes, natural resource use, structural change and the viability of family farms. Over the last years, several 

methods and analytical tools have been developed for policy analysis using various sets of data. Such methods have been based on integrated 

approaches in an effort to investigate the above key issues, and have thus attempted to offer a powerful environment for decision making, particularly 

in an era of radical change for both agriculture and the wider economy.  

 

 

 

 

Abertura de novos concursos no âmbito do SII&DT do COMPETE/POFC  

 

Foram publicados no passado dia 12 de outubro, novos concursos no âmbito do Compete/Programa Operacional 

Fatores de Competitividade (POFC). 

 

Projetos em Co promoção  

As candidaturas ao presente concurso devem respeitar a projetos de I&DT realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades do SCT, e 

liderados por empresas, compreendendo atividades de investigação intelectual e industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à 

criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes.  

Fase I – Candidaturas abertas de 12 de outubro a 15 de novembro de 2012;  

Fase II - Candidaturas abertas de 16 de novembro de 2012 a 12 de março de 2013; 

Fase III - Candidaturas abertas de 13 de março a 30 de agosto de 2013  

Aviso de Abertura  Formulário de Candidatura  

Núcleos de I&DT  

Os projetos candidatos ao presente concurso, inseridos na tipologia “Capacitação e Reforço de Competências Internas de I&DT”, têm como objetivo a 

promoção do up-grade das empresas de pequena ou média dimensão (PME) para patamares mais elevados de desenvolvimento tecnológico  e de 

inovação, através da criação de unidades estruturadas com caraterísticas de permanência e dedicadas exclusivamente a atividades de I&DT, dotando-as 

das competências humanas e materiais próprias indispensáveis à sua intervenção.  

Fase I – Candidaturas abertas de 12 de outubro a 15 de novembro de 2012;  

Fase II - Candidaturas abertas de 16 de novembro de 2012 a 12 de março de 2013;  

Fase III - Candidaturas abertas de 13 de março a 30 de agosto de 2013.   

Aviso Abertura  Formulário de Candidatura 

 

Abertura de novos concursos no âmbito do SI Qualificação de PME do COMPETE/POFC  

Foram recentemente lançados pelo Compete - Programa Operacional Fatores de Competitividade (POFC) vários concursos no âmbito do SI Qualificação 

de PME, dos quais destacamos: 

 

06/SI/2012  - SI Qualificação PME - Vale Simplificado 

Candidaturas até 13.11.2013 

O presente Aviso insere-se nas prioridades das políticas públicas de apoio à inovação e ao empreendedorismo, materializadas no Programa Estratégico 

para o Empreendedorismo e a Inovação (+E+I), visando a intensificação do esforço nacional em inovação com vista ao aumento da competitividade das 

empresas. 

Através do presente Aviso pretende-se apoiar de forma simplificada a aquisição de serviços de consultoria e de apoio à inovação e ao 

empreendedorismo por parte de PME, para resposta a necessidades específicas da empresa, no sentido do aumento da sua competitividade. 

Aviso de Abertura  Formulário de Candidatura 

 

11/SI/2012 | Projecto Conjunto (Outras tipologias) 

Candidaturas até 31.12.2012 

Os projetos candidatos ao presente Aviso, apresentados por Entidades Públicas, Associações Empresariais ou Entidades do SCT (entidades beneficiárias 

incluídas na alínea b) do nº 1 do artigo 7.º do regulamento SI Qualificação PME), visam a promoção da competitividade das PME, designadamente a sua 

capacidade de resposta e presença ativa no mercado global, através do desenvolvimento de um programa estruturado de intervenção num conjunto de 

PME. 

O programa deverá apresentar soluções comuns e coerentes face a um conjunto de problemas ou oportunidades a explorar, claramente identificadas e 

justificadas, no quadro das empresas a envolver, assegurando a apresentação de projetos que envolvam associações e empresas que em conjunto 

obtenham ganhos de eficiência ao nível dos processos e ou da utilização dos recursos humanos e ou imateriais. 

Aviso de Abertura  Formulário de Candidatura 

 

Convocatória aberta no âmbito do Programa AgreenSkills  

Candidaturas até 15.11.2012 

 

Encontra-se aberto o segundo round de seleção de candidaturas no âmbito do AgreenSkills, um 

programa de mobilidade internacional, que apoia jovens investigadores, de todas as disciplinas, em 

todo o mundo, para desenvolver projetos de investigação nos domínios da agricultura, ambiente, 

alimentação e nutrição e saúde animal. 

  Os interessados em apresentar candidaturas a uma Bolsa Agreen Skills devem completar uma candidatura online. 

 Critérios de elegibilidade; Guia do Candidato; Outra documentação;  Informação adicional 

 

Concurso Aberto no âmbito das Synergy Grants do Programa Ideias 
Candidaturas até 10.01.2013 

 

Encontra-se aberto o concurso para apresentação de candidaturas no âmbito das Synergy Grants do European Research 

Council (ERC), integradas no Programa Ideias, do 7.º Programa Quadro de I&DT. 

 As Synergy Grants visam permitir que pequenos grupos de Investigadores Principais, e suas equipas, reúnam 

competências, conhecimentos e recursos complementares, de forma a enfrentarem conjuntamente problemas de investigação.  O objetivo é 

promover avanços substanciais nas fronteiras do conhecimento, e encorajar novas linhas de investigação e novos métodos e técnicas, incluindo 

abordagens e investigações não convencionais na interface de disciplinas já estabelecidas. Neste contexto, o painel de avaliação irá considerar as 

propostas que demonstrem sinergias e complementaridades que conduzam a descobertas que não seriam possíveis se os Investigadores Principais 

trabalhassem de forma isolada. 

É expectável que os grupos sejam interdisciplinares, e que usem abordagens multidisciplinares. É igualmente esperado que os Investigadores Principais 

financiados através das Synergy Grants tenham uma percentagem de afetação ao projeto de pelo menos 30%, e que passem pelo menos 50% do seu 

tempo de trabalho num Estado Membro da União Europeia ou País Associado.  

Informação adicional e documentação do concurso disponíveis aqui. 

 

 

Bolsas Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados 

Candidaturas até 30.11.2012 

 

A Comissão Fulbright encontra-se a promover concurso de Bolsa para professores e/ou investigadores portugueses com doutoramento que desejem 

lecionar e/ou realizar trabalhos de investigação em universidades ou centros de investigação nos E.U.A., estando abrangidas todas as áreas de estudos. 

O regulamento e instruções detalhadas estão disponíveis aqui. 

 

 

Lançados dois novos concursos no âmbito das Ações Marie Curie 

Foram recentemente lançados pela Comissão Europeia dois novos concursos no âmbito do Programa Pessoas (Ações Marie 

Curie) do 7.º Programa Quadro de I&DT: 

 

 1. Bolsas de Integração de Carreira Marie Curie (CIG) 

 O objetivo desta tipologia de apoio é melhorar as perspetivas de integração permanente de investigadores, a quem é 

oferecida uma posição estável na Europa após um período de mobilidade num país diferente daquele em que o investigador tem estado ativo durante os 

últimos anos. 

Existem dois prazos de submissão para este concurso: 7 de março de 2013 e 18 de setembro de 2013, às 17:00:00 (hora de Bruxelas). 

 Informação adicional e documentação do concurso disponíveis aqui. 

 

 2. Parcerias Indústria/Universidade (IAPP)  

Os financiamentos Marie Curie IAPP destinam-se a promover parcerias entre organismos ligados à investigação e empresas, com base num projeto de 

investigação comum, e têm como objetivo reforçar a troca de know-how entre os dois sectores.  

São elegíveis neste contexto organizações ligadas à investigação, universidades ou centros de investigação e empresas, devendo as parcerias incluir pelo 

menos um participante de cada sector, de pelo menos dois Estados Membros ou Países Associados diferentes. 

 

 A data limite para submissão de candidaturas é o dia 16 de janeiro de 2013 às 17:00:00 (hora de Bruxelas).  

Informação adicional e documentação do concurso disponíveis aqui. 

 

Call for tender: Inventory of food additives and other food ingredients/food contact 

materials/feed additives applications in the area of nanotechnologies (CFT/EFSA/

FEED/2012/01) 

Published in the Official Journal of the European Union of 10.10.2012 - 2012/S 195-319959 - the call for 

tender is open until 23.11.2012. Please note that the documentation for this call for tender is only available in English language.           

Text of publication in the Official Journal of the European Union; Invitation letter ; Tender specifications ; Draft contract ; Information on financial 

capacity of the tenderer 

 
  

Ao Encontro da Semente – Arouca / 2012          

09 a 11.11.2012 Mosteiro de Arouca 

Programa e Ficha de Inscrição 

Descrição Promotor Encerramento 

Bolsas de Doutoramento em Empresas FCT Permanente 

Bolsas de Licença Sabática FCT Permanente 

Estímulo à participação Ações Marie 
Curie  

Apoio 
Complementar 
FCT 

Permanente 

Bolsas de Investigação   
Fundação 
Alexander von 
Humboldt  

Permanente 

Bolsas Estágios nos EUA 2013 (1º Sem.) 
Fundação Luso-
Americana 

30.10.2012 

Programa AgreenSkills  AgreenSkills  15.11.2012 

Redes Marie Curie de Treino Inicial 7º PQ Pessoas 22.11.2012 

Bolsas Fulbright para Professores e 
Investigadores Doutorados 

Fulbright 30.11.2012 

CoFinanciamento de Programas de 
Bolsas 

7º PQ Pessoas 05.12.2012 

Synergy Grants do Programa Ideias 7º PQ Ideias 10.01.2013 

Parcerias Indústria/Universidade 
(IAPP)  

7º PQ Pessoas 16.01.2013 

Scientific research councils 

C. Dinamarquês 
Investigação 
Independente  

Outono 2012 / 
Primavera 2013 

Bolsas de Integração de Carreira Marie 
Curie (CIG) 

7º PQ Pessoas 
07.03.2013 a 
18.09.2013 

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 

Prémio Agricultura 2012 – Escolha 
Portugal  

Continente / Min. 
Agricultura 

15.11.2012 

IBEROEKA Iberoeka Permanente 

INAQUA -Conservação de Ecossistemas 
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 

06/SI/2012 - Vale Simplificado QREN Compete 13.11.2013 

07/SI/2012 Projeto Individual  QREN Compete 20.08.2013 

08/SI/2012 Projeto em copromoção QREN Compete 30.08.2013 

09/SI/2012 Núcleos de I&DT QREN Compete 30.08.2013 

10/SI/2012 PME - Individual QREN Compete 16.09.2013 

11/SI/2012 Projeco Conjunto  QREN Compete 31.12.2012 

12/SI/2012 Inovação Produtiva  QREN Compete 05.09.2013 

13/SI/2012 Inovação - 
Empreendedorismo Qualificado  

QREN Compete 05.09.2013 

Data Evento  Local 

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

31.10.2012 Workshop “Relações laborais. Segurança e Saúde no Trabalho”  14H00 Auditório ESAS 

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 09 a 11.11.2012 Ao Encontro da Semente   Arouca 

14.11.2012 Seminário Engenharia do Ambiente  18h30 Anfiteatro 2 da ESAS 

16.11.2012 
Workshop Investigação, transferência de tecnologia e inovação no 
sector agrícola e agroalimentar 

 Fundação Champalimaud  

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  

21.11.2012 SIMPÓSIO CULTURAS SEM SOLO E AS NOVAS TECNOLOGIAS    Torres Vedras 

22.11.2012 
Seminário: Diversidade da videira, fator de sustentabilidade do setor 
do vinho e do território  

 Igreja de Santiago, Palmela 

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 

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 

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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