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4.º Concurso Transnacional Conjunto da ERA-NET BiodivERsA 

Candidaturas até 13.02.2013 

Encontra-se aberto o 4.º Concurso Transnacional Conjunto da ERA-NET BiodivERsA, 

sendo que este ano está dedicado exclusivamente a espécies invasoras. 

 A convocatória está dirigida aos seguintes temas: 

 

 T1: Demonstrating and characterising the impacts of biological invaders 

T2: Understanding mechanisms of biological invasions and levers for mitigating and/or reversing the impacts of biological invaders 

T3: Evaluating the interactions between biological invasions and other global environmental changes 

T4: Biological invasions and public perceptions 

T5: Biological invasions and adaptation 

  

 As equipas científicas são convidadas a formar consórcios internacionais de investigação com equipas de pelo menos 3 países diferentes elegíveis no 

âmbito do Programa (informação sobre os países elegíveis disponível aqui). 

 O projeto deverá ter uma duração de entre 2 a 3 anos, e o âmbito/escala da proposta deverá exceder um único país. Se um parceiro não for elegível, 

a totalidade da proposta não será considerada para avaliação. 

 O processo de candidatura é composto apenas por uma fase, precedido de um pré-registo (em que é solicitada informação sobre o consórcio, um 

breve sumário do projeto e o orçamento indicativo por parceiro). Este pré registo é obrigatório, não sendo possível entrar no processo numa fase 

posterior. As propostas (que têm de ser redigidas em língua inglesa), têm que ser submetidas eletronicamente. 

 O limite para projetos portugueses é de 100.000€. 

 O sistema de submissão eletrónica para a realização do pré registo obrigatório já se encontra disponível (ver aqui), sendo que o prazo para a sub-

missão do pré registo é o dia 14 de dezembro. 

 O sistema online para a submissão da proposta completa será disponibilizado pelo menos um mês antes do prazo estabelecido para o efeito, que é o 

dia 13 de fevereiro de 2013. 

 Aviso de Abertura, Guia para Participantes, Pontos de Contacto Nacionais, Procura de Parceiros, FAQ 

 

Programa FLAD/National Science Foundation 2013 - Redes 

de Investigação Portugal/EUA 2013 

 

A Fundação Luso-Americana em colaboração com a National Science 

Foundation (NSF) anuncia a abertura de Concurso para Propostas para o “Programa de Redes de Investigação Portugal/EUA 2013”.  

Investigadores, equipas de investigação e laboratórios em Portugal estão convidados a apresentar propostas para desenvolvimento de atividades de 

investigação conjuntas com parceiros nos EUA. Este programa tem como objetivo promover a criação de novas parcerias, ou o desenvolvimento de 

parcerias já existentes, entre investigadores, equipas de investigação e laboratórios em Portugal e investigadores e instituições parceiras nos EUA que 

sejam bolseiros da NSF.  

A FLAD atribui até 15,000 Euros a cada candidato selecionado de instituições Portuguesas, destinados a apoiar os custos de viagens, alojamento, con-

ferências, workshops e outros gastos associados com as parcerias de investigação. O programa pretende também complementar as bolsas providen-

ciadas pela NSF aos parceiros selecionados norte-Americanos.  

Informação sobre Bolseiros NSF disponível  AQUI 

Requisitos de Candidatura:  

1. Os projetos devem ser provenientes das seguintes áreas:  

a. Ciência dos Materiais;  

b. Nanotecnologia;  

c. Tecnologia da Informação;  

d. Biotecnologia;  

e. Ciência Ambiental.  

 

2. Os candidatos devem estar filiados em Centros de Investigação ou Universidades em Portugal;  

 

3. Os candidatos devem propor parcerias com instituições ou investigadores norte-americanos que tenham em curso um programa de bolsas da 

National Science Foundation.  

 

As candidaturas deverão ser submetidas através de formulário online até às 23H59 (hora de Lisboa) do dia 28 de Fevereiro de 2013. 

 

Oportunidades da colaboração entre o Joint Research Centre da Comissão Europeia e os inves-

tigadores nacionais 

O JRC (Joint Research Centre) é a entidade de investigação da Comissão Europeia cuja missão é contribuir para a 

formulação de políticas europeias numa gama alargada de setores. Engloba um conjunto de centros e laboratórios 

“state of the art”, organizados em Institutos, onde trabalha um vasto conjunto de cientistas e especialistas numa 

gama alargada de temas. No âmbito da sua missão, o  JRC colabora com um leque alargado de entidades, públicas e 

privadas, colaborando em projetos, no desenvolvimento de produtos e na resolução de problemas complexos. 

 

Há já um grande historial de colaboração entre o JRC e entidades nacionais, mas não tanta quanto seria possível ou desejável. Portanto, a FCT e o JRC 

organizam conjuntamente um conjunto de eventos a 28 e 29 de Novembro, em Lisboa, e a 30 de Novembro, no Porto, para darem a conhecer melhor 

o JRC à comunidade científica nacional e, especialmente, promover novas oportunidades de colaboração entre entidades nacionais e o JRC. 

 

As sessões a 28 e a 30 de Novembro visam em particular fomentar a presença de investigadores nacionais no JRC, informando sobre oportunidades 

para estadias e trabalho de cooperação científica nos laboratórios e Institutos do JRC. 

A sessão do dia 29 pretende dar uma visão geral das atividades e competências do JRC, e inclui da parte da tarde três sessões paralelas que abordam 

em particular as áreas do Ambiente/Eco Inovação, Nano-biotecnologias/Segurança Alimentar, e Segurança/Espaço. 

 

Convidam-se assim todos os interessados a participar nestes eventos. 

Para mais informações sobre os eventos e inscrições on-line, consultar a página do GPPQ (http://www.gppq.mctes.pt/_7pq/eventos.php). 

      

CICLO DE ENCONTROS - Iniciativa Segurança e Prevenção no Trabalho             

Seminário Liderança e segurança nas industrias Agroalimentares - estudos de caso 

21.11.2012, 14h00, AUDITÓRIO PRINCIPAL DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM 

INSCRIÇÕES GRATUITAS e OBRIGATÓRIAS até ao dia 19/11/2012 (não serão aceites inscrições no próprio dia) 

Consulte AQUI O PROGRAMA 

                  

13º Fórum Europeu em Eco inovação - Brokerage 

Event - Reuniões B2B em Eco inovação        

27.11.2012, Lisboa  

A Agência de Inovação, no âmbito do Enterprise Europe Net-

work, promove o Brokerage Event que decorrerá durante o 13º Fórum Europeu em Eco inovação dedicado ao tema "Desenvolver novos mercados 

para a Eco-Inovação - com um foco especial sobre a Água".  

O Brokerage Event tem o objetivo de promover a participação nacional no 7º Programa-Quadro de I&DT, através da organização de reuniões bilaterais 

entre potenciais parceiros para colaborações futuras e submissão de propostas inovadoras.  

A participação no Brokerage Event é grátis e obriga ao registo no 13º Fórum Europeu em Eco inovação.  

Registo no 13º Fórum Europeu em Eco inovação 

Registo no Brokerage Event  

Portugal 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 Gabinete Programa-Quadro (GPPQ) 

 Agência de Inovação 

 Proder 

 LIFE - ICNB 

 Compete QREN 

 Eracareers 

 UiIPS 

 deGRAU Científico  

Bolsas 

 Bolsas Marie Curie 

        Fundação Luso-Americana para o Desenvolvi-
mento 

 Bolsas Fulbright  
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     Maria de Fátima Matos             

   maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 

 

XXXIV Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens 

22.11.2012, Auditório da Escola Superior Agrária de Elvas  

A SPPF pretende, com a organização de mais uma edição da sua Reunião de Outono, proporcionar 

aos interessados toda a informação necessária para uma adequada instalação de pastagens.  

Para tal, durante a sessão da manhã que terá lugar no auditório da ESA de Elvas, serão proferidas três 

conferências por especialistas na matéria e haverá tempo para discutir e esclarecer questões e dúvi-

das levantadas pelos participantes.  

No período da tarde visitaremos a Herdade dos Esquerdos, onde serão apresentadas as suas linhas de 

trabalho.  

Consulte AQUI O PROGRAMA 

 

Colóquio "Trabalhos recentes em Enologia"                 

22.11.2012, 14h30, Auditório da Quinta da Almoinha, Dois Portos, Torres Vedras 

É habitual o INIAV Dois Portos realizar todos os anos um colóquio integrado na Semana da Ciência e Tec-

nologia, divulgando os trabalhos mais recentes aqui desenvolvidos.. 

O Programa segue em anexo. Pede-se confirmação de presença para o email cave.inia@iniav.pt, indican-

do o nome e a Instituição (Entrada livre) 

 

                               

3as Jornadas em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território 

23.11.2012, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, Refóios do Lima  

No âmbito das atividades extracurriculares previstas, a Comissão de Curso do MGAOT promove as 3as Jornadas em Gestão Ambiental e Ordenamento 

do Território com vista a: 

i. apresentar e discutir temas atuais sobre processos centrais e transversais à natureza e aos objetivos do Curso de Mestrado por individualidades de 

reconhecido mérito académico e profissional; 

ii. divulgar publicamente os objetivos, o desenvolvimento e o funcionamento das atividades promovidas ao longo do MGAOT; 

iii. discutir e avaliar a necessidade de competências e as perspetivas de saídas profissionais nas áreas de gestão ambiental e sustentabilidade territo-

rial. 

Consulte aqui o PROGRAMA, INSCRIÇÕES 

2º Encontro de Genómica Florestal 

Floresta de Árvores Transgénicas: tempo de colher? 

26.11.2012, Auditório do ITQB (Oeiras – Portugal)                
Submissão de Posters até 19 de Novembro de 2012 

 

Since the development of the Agrobacterium-mediated method for poplar transformation, 

twenty five years ago (Parsons et al. 1986, Filleti et al, 1987), several efficient transformation 

methods have been developed for commercial important forest tree genus such as Pinus and 

Eucalyptus (Trontin et al, 2007; Girijashankar, 2011).  

Consulte aqui o PROGRAMA  

 

Conferência "A Informação Geográfica na Economia e na Gestão do Território - Opor-

tunidade: Sim ou Não"                                                            

28.11.2012, Centro de Informação Urbana de Lisboa, no Picoas Plaza.  

Fazer investimentos mais inteligentes e rentáveis em pessoas, processos e modelos organizacionais, 

capazes de permitir a desmaterialização e a interoperabilidade dos processos relativos à informação 

geográfica e à organização do território, é um dos temas que a APDSI se propõe discutir na conferência. 

A conferência decorre entre as 14h00 e as 18h00, conforme programa que pode consultar  AQUI. A 

inscrição é gratuita mas obrigatória para secretariado@apdsi.pt.  

 

Congresso Internacional Energia – Políticas, Inovação e Negócios  

De 29.11.2012 a 01.12.2012, Viana do Castelo      

                                            

O presente Congresso constitui uma oportunidade para que estudantes, investigadores, técnicos 

e outros profissionais do sector possam partilhar ideias, analisar e discutir o estado atual do 

conhecimento e das perspetivas futuras da energia.  Inscrições Abertas (gratuitas),  Consulte 

aqui o programa  

  

LARVITA 2012 Training School: Biological basis for improving fish larvae quality   

De 05 a 07.12.2012, CCMAR - Universidade do Algarve 

Consulte aqui o PROGRAMA 

 

 

Sessão Plenária In_Agri 

12.12.2012, Instituto Pedro Nunes, Coimbra 

Ao longo de 2012, o Instituto Pedro Nunes tem vindo a realizar sessões com os representantes da indústria, do poder 

local e de membros do SCTN, onde foram identificados problemas e soluções para este sector. A “1ª Sessão Plená-

ria In_Agri” pretende dar a conhecer esses problemas identificados, bem como as respetivas soluções, promovendo a 

discussão de como as implementar e concretizar. 

Este evento organizar-se-á em salas temáticas, definidos em função das diferentes fileiras em que operam os partici-
pantes: 
- Azeite 
- Carne 
- Cereais 
- Hortícolas, Frutos e Flores 
- Lacticínios 
- Produtos Silvestres, Mel e Medronho 
- Pescado 
- Vinho 

 

De 12 a 14.12.2012, Biocant (Cantanhede)  

Duração: 21 horas (11h componente teórica e 10h componente prática)  

O curso pretende fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre controlo microbiológico de alimentos e produtos alimentares. 

 

 

           

Workshop on Nitrogen, Environment and Vegetables - European 

Commission/University of Turin - NEV2013 

De 15 a 17.04.2013, Torino, Itália 

The European Commission DG Environment and the University of Turin (Italy) organize the NEV2013 Workshop on ‘Nitrogen, Environment and Vege-

tables’ next 15-17 April 2013, in Turin. The workshop is organized in the framework of a tender coordinated by Alterra (NL) for providing support to 

the implementation of Nitrates Directive (91/676/EEC). It is addressed to policy makers, farmers organizations, researchers, and extension profession-

als. 

Programa 

Inscrição (até 30.01.2013) 

Para mais informações, consultar programa AQUI. 

As inscrições são feitas através do formulário de inscrição, sendo a participação gra-
tuita, embora sujeita à disponibilidade de lugares. 

Objetivos:  

Conhecer as principais fontes de contaminação dos alimentos;  

Compreender os princípios básicos das reações bioquímicas dos 

meios utilizados nas análises;  

Implementar e executar métodos microbiológicos de controlo de 

qualidade de alimentos e produtos alimentares;  

Implementar e executar o controlo de qualidade interno das análises; 

 Conhecer o enquadramento legal aplicável aos géneros alimentícios; 

 Selecionar o tipo de controlo microbiológico a efetuar aos géneros 

alimentícios; 

Interpretar os resultados microbiológicos e avaliar a respetiva rele-

vância na saúde pública.  

Destinatários:  

Profissionais envolvidos no controlo de qualidade microbiológico de 

alimentos e produtos alimentares na área da Restauração, Distribui-

ção Alimentar, Hotelaria e outras.  

 Consultores, Alunos, Técnicos de Análises, e Professores ou Investiga-

dores da área da Microbiologia de Alimentos e Produtos Alimentares.  

 

Conteúdo Programático 

Inscrições 
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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 

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 

Programa FLAD/National Science Foundation 2013 - Redes de Investigação 
Portugal/EUA 2013 

Fundação Luso-Americana  28.02.2013 

Scientific research councils 
C. Dinamarquês Investigação Indepen-

dente  
Outono 2012 / Primavera 2013 

Bolsas de Integração de Carreira Marie Curie (CIG) 7º PQ Pessoas 07.03.2013 a 18.09.2013 

Academia do Centro de Frutologia Compal Centro Frutologia Compal 14.12.2012 

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 

INOVPORTUGAL  Assoc. Acredita Portugal 04.12.2012 

BES realize o seu sonho Assoc. Acredita Portugal 04.12.2012 

4.º Concurso Transnacional Conjunto da ERA-NET BiodivERsA Biodiversa 13.02.2013 

IBEROEKA Iberoeka Permanente 

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 

06/SI/2012 | SI QPME - Vale Simplificado 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 promoção 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 - Empreendedorismo Qualificado  QREN Compete 05.09.2013 

Data Evento  Local 

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 Acres-
centado 

 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 
XXXIV Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa de Pastagens e 
Forragens  

 
Auditório da Escola Superior Agrária de 
Elvas  

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

 Igreja de Santiago, Palmela 

22.11.2012 Colóquio "Trabalhos recentes em Enologia"  
Auditório da Quinta da Almoinha, Dois Por-
tos, Torres Vedras 

23.11.2012 3as Jornadas em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território   Escola Superior Agrária de Viana do Castelo 

De 23 a 24.11.2012 IV Jornadas de Bioengenharia   
Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto 

26.11.2012 
2º Encontro de Genómica Florestal 
Floresta de Árvores Transgénicas: tempo de colher? 

 Auditório do ITQB, Oeiras 

De 26 a 27.11.2012  13º Fórum em Eco Inovação   Lisboa 

28.11.2012 
Conferência "A Informação Geográfica na Economia e na Gestão do 
Território - Oportunidade: Sim ou Não"  

 
Centro de Informação Urbana de Lisboa, no 
Picoas Plaza 

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 

De 29.11.2012 a 01.12.1012 Congresso Internacional Energia – Políticas, Inovação e Negócios   Viana do Castelo 

De 05 a 07.12.2012  
LARVITA 2012 Training School: Biological basis for improving fish 
larvae quality   

 CCMAR - Universidade do Algarve 

06.12.2012 
Workshop Executivo de Análise de Custos e Rentabilidade com a 
nova metodologia Time-Driven Activity-Based Costing TDABC 

 Lisboa 

12.12.2012 Sessão Plenária In_Agri  Instituto Pedro Nunes, Coimbra 

De 12 a 14.12.2012 
Curso de Análides Microbiológicas de alimentos e produtos alimen-
tares 

 Biocant (Cantanhede)  

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

 Fundação Gulbenkian, Lisboa 

De 18 a 21.02.2013 2nd Biotechnology World Congress  Dubai, Emirados Árabes Unidos  

De 18 a 25.02.2013 5th International Conference on Drug Discovery and Therapy  Dubai, Emirados Árabes Unidos  

Para outras informações  adicionais, contactar: 

     Maria de Fátima Matos             

   maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 
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