
  

 

 

 

 
 

Workshop Investigação, transferência de tecnologia e inovação no setor 

agrícola e agroalimentar                              

16.11.2012, Fundação Champalimaud                     

Inscrições até09.11.2012         

                                                     

A Rede INOVAR, um consórcio que inclui as principais associações empresariais e entidades do sistema científico e tecnológico do sector agrícola e 

alimentar, vai organizar um Workshop para discutir a estratégia nacional de investigação, transferência de tecnologia e inovação face ao novo Qua-

dro Comunitário de Apoio (QCA). 

 O encontro acontecerá no dia 16 de Novembro, na Fundação Champalimaud. O objectivo final é produzir um documento para apoiar a definição de 

uma estratégia nacional de investigação, transferência de tecnologia e inovação no sector agrícola e alimentar em Portugal, que ajude a definir políti-

cas e medidas mais adaptadas às necessidades reais do sector.  

O programa conta com nomes como José Manuel Silva Rodriguez, da Comissão Europeia, Maria Graça de Carvalho, do Parlamento Europeu, Eduardo 

Diniz, do Gabinete de Planeamento, Carlos Noéme, do ISA, Armando Sevinate Pinto, da Agroges, Luis Bulhão Martins, da CAP, João Soares, da Fileira 

Florestal Portuguesa, Carlos Lopes de Sousa, do Cluster Agro-industrial do Ribatejo, Amândio Santos, da Portugal Foods, Pedro Queiroz, da FIPA, e 

Miguel Bacelar, da UTAD. Conta igualmente com a presença da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e com 

o Secretário de Estado da Agricultura.  

Para mais informações consulte a brochura em anexo, o site da Rede Inovar (www.redeinovar.pt) ou contacte a Maria Pedro Silva, da Inovisa 

(mpedro@isa.utl.pt). 

 

Seminário "Floresta e Sociedade"          

19 e 20.11.2012, Centro Congressos da Alfândega do Porto 

A sociedade ainda desconhece a floresta e a importância da diversidade de 

serviços ambientais e sociais disponibilizados, do equilíbrio que gera no terri-

tório e o peso económico da indústria de base florestal. Para alcançar o equilí-

brio entre estes benefícios têm ocorrido relevantes debates e mudanças ao 

nível internacional e europeu que importa trazer ao conhecimento público. 

 

Porque atravessamos um período onde se deve questionar os atuais modelos 

e propor novas abordagens na organização e gestão dos espaços florestais, 

trazemos até si diversos especialistas cujos contributos pretendem valorizar o debate em torno da floresta e dos compromissos da sociedade em 

termos da preservação e aproveitamento dos recursos naturais. 

Programa; Inscrição 

 

VI Semana Nacional de Business Angels 

De 19 a 23.11.2012 

Participe no roadshow em Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa/Cascais, Marinha Grande, 

Porto, Santarém, Viseu  

Portugal assiste a um período de dificuldades para empresas e indivíduos ao qual não é indiferente a 

diminuição de investimento direto público e estrangeiro. Esta ausência revela-se na extinção de postos 

de trabalho, numa diminuição acentuada do consumo e na preferência - mesmo de investidores nacionais, por mercados onde os índices de confian-

ça se apresentam mais favoráveis. 

Os Business Angels contrariam toda a lógica de crise e optam por investir em Portugal, criando emprego, acreditando em empresas recentemente 

criadas e que apresentam um elevado potencial de crescimento podendo vir a ser os casos de sucesso de amanhã. 

A 6.ª Semana Nacional de Business Angels realiza-se num contexto propício aos investimentos por parte dos Business Angels para o qual contribuem: 

contexto de crise/oportunidade 

desemprego de quadros intermédios qualificados com aspirações empreendedoras 

instabilidade dos mercados financeiros 

estabilização do número de investidores Business Angels em Portugal 

período de vigência do Fundo de Coinvestimento implementado no âmbito do Programa COMPETE (QREN) que permite que o investimento de 

€12.5 milhões por parte de Business Angels seja alavancado até €42 milhões, numa iniciativa que decorre até Junho de 2013. Com €8.2 milhões já 

investidos em 56 investimentos , €34 milhões estão ainda disponíveis para investimento nos próximos 9 meses.  

 

Bioenergia Portugal: negócios em bioenergia  - Exposição e Congresso Internacional 

De 23 a 25.05.2013, Portalegre, Portugal 

Envio de resumos até 30.01.2013  

Bioenergia Portugal integra uma Mostra Tecnológica de Bioenergia, cujo objetivo se centra na promo-

ção de oportunidades de negócio a nível do mercado nacional e internacional em matéria de bioenergia, diversas atividades paralelas, nomeadamen-

te um Congresso Internacional de Energia e Ambiente, Sessões, Workshops e Visitas Técnicas, um Business Networking e também um espaço de pro-

moção e divulgação dos produtos gastronómicos locais e regionais. 

Consulte as áreas cientificas e temas de discussão deste congresso  

 

 
  

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 

 

 

PRODER: Reabertura dos Apoios à Inovação na Agricultura, Agroindústria e Floresta 

(Medida 4.1.)    

A partir de 30.10.2012 (PERMANENTE)  

No próximo dia 30 de outubro, o PRODER vai reabrir o apoio à inovação na agricultura, agroindústria e floresta, 

a Medida 4.1., permitindo assim a concretização de projetos de desenvolvimento experimental na busca de novos produtos, processos e tecnolo-

gias, estreitando parcerias entre as universidades, escolas e centros tecnológicos e as empresas agrícolas, agroindustriais e florestais. 

O presente anúncio prossegue os seguintes objetivos: 

1. Promover o desenvolvimento da inovação através de práticas de cooperação entre os diversos agentes das fileiras para obtenção de novos pro-

dutos, processos e tecnologias; 

2. Aumentar a interligação entre o conhecimento cientifico e tecnológico e as atividades produtivas, adequando-o eficazmente às necessidades do 

setor, à melhoria do desempenho das empresas e à incorporação dos resultados nos produtos a oferecer ao consumidor; 

3. Incentivar a incorporação da inovação pelos agentes económicos nos processos produtivos, potencializando e otimizando os apoios em áreas 

complementares como a modernização produtiva, a qualificação e os serviços prestados. 

Aviso de Abertura 

Sessões de Divulgação 

Ao encontro dos potenciais beneficiários, a Autoridade de Gestão do PRODER irá promover durante o mês de novembro, e sempre a partir das 

14H30, sessões de divulgação dedicadas à reabertura desta medida e planeadas de acordo com o seguinte calendário: 

20 de novembro de 2012Vila Real - Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (Auditório do Edifício de Geociências) 

28 de novembro de 2012, Évora - Universidade de Évora (Sala 131 do Colégio do Espírito Santo) 

30 de novembro de 2012, Grande Lisboa, Antiga Estação Agronómica Nacional - Quinta do Marquês, em Oeiras (Auditório da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária)  

  

Para participar só precisa de enviar o seu nome, número de contacto, identificando a sessão onde pretende estar presente, para proder@gpp.pt, até 

ao dia 12 de novembro 

 

 

Ciclo de Encontros - ESAS                  
Iniciativa Segurança e Prevenção no Trabalho  

A Escola Superior Agrária (ESAS) do Instituto Politécnico de Santarém vem comunicar a 

realização de um ciclo de encontros dedicado ao tema “Iniciativa Segurança e Prevenção 

no Trabalho”, a realizar durante o ano de 2012 e 2013, na ESAS. 

Cada encontro será dedicado a um tema específico no âmbito deste ciclo, será proferido por um ou mais conferencistas convidados e por sessões de 

debate abertas aos participantes. 

Será assim dado a conhecer o papel da ESAS na Segurança e Prevenção no Trabalho e as suas relações com a comunidade, pretendendo-se que os 

interessados na temática se inteirem do estado atual da arte, de realidades nas indústrias agrícola, pecuária e agroalimentar, e que partilhem e dis-

cutam os seus conhecimentos e problemas. 

Convidamos todos os interessados com interesses profissionais, pessoais ou outros na temática dos riscos de Segurança e Prevenção no trabalho a 

participarem.  

Relações Laborais. Segurança e Saúde no Trabalho  - 31.10.2012 

Segurança nas industrias agroalimentares - estudo de casos  - 21.11.2012 

Sensibilização do combate a incêndios (curso) - A aguardar data e agenda  

Primeiros Socorros Nível 2 (curso) - A aguardar data e agenda  

Gestão de Resíduos Laboratoriais - A aguardar data e agenda  

Inscreva-se aqui  

Durante a Semana da Ciência e da Tecnologia, de 19 a 25 de Novembro, instituições científicas, universidades, escolas, associações, museus e Cen-

tros Ciência Viva de todo o país abrem as suas portas ao público, lançando um convite irrecusável para uma viagem pelo conhecimento.  

 

Assinale a Semana da Ciência e da Tecnologia 2012 na sua agenda e junte-se a esta iniciativa.  

Formulário (a preencher pelas entidades participantes) 

Perguntas Frequentes (FAQs)  

Contacte-nos  

    

                                           

VITIVINICULTURA E BIODIVERSIDADE | Boas Práticas e Valor Acrescentado 

20.11.2012, Lisboa 

No âmbito do projeto Empresas e Biodiversidade — Mundo Rural, a Quercus selecionou alguns sectores 

que pelo seu dinamismo, peso na economia e também pela inovação e existência de boas práticas 

ambientais reconhecidas, podem ter um papel mais ativo e influência no mundo rural, na sociedade em 

geral e nos mercados... Saiba Mais  

Semana da Ciência e da Tecnologia  

De 19 a 25.11.2012 

                          

Que ciência se faz em Portugal? Quem são os nossos cientistas? Como trabalham? O que investigam? 

Que resultados obtêm?  

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 

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 Bol-
sas 

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 Inde-
pendente  

Outono 2012 / 
Primavera 2013 

Bolsas de Integração de Carreira Marie 
Curie (CIG) 

7º PQ Pessoas 
07.03.2013 a 
18.09.2013 

Data Evento  Local 

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  

De 19 a 20.11.2012 Seminário "Floresta e Sociedade"   Centro Congressos da Alfândega do Porto 

De 19 a 25.11.2012 Semana da Ciência e da Tecnologia   Ciência Viva 

20.11.2012 
VITIVINICULTURA E BIODIVERSIDADE | Boas Práticas e Valor Acrescen-
tado 

 Lisboa 

21.11.2012 SIMPÓSIO CULTURAS SEM SOLO E AS NOVAS TECNOLOGIAS    Torres Vedras 

21.11.2012 Segurança nas industrias agroalimentares - estudo de casos    14H00 Auditório ESAS 

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 

 

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 Por-
tugal  

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 

Cooperação para a Inovação (4.1) 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 | SI QPME - Vale Simplifica-
do 

QREN Compete 13.11.2013 

07/SI/2012 | I&DT - Projeto Individual  QREN Compete 20.08.2013 

08/SI/2012 | I&DT - Projeto em co pro-
moção 

QREN Compete 30.08.2013 

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

10/SI/2012 | SI QPME - Individual QREN Compete 16.09.2013 

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

QREN Compete 31.12.2012 

12/SI/2012 | Inovação Produtiva  QREN Compete 05.09.2013 

13/SI/2012 | Inovação - Empreendedo-
rismo Qualificado  

QREN Compete 05.09.2013 

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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