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Abertura de candidaturas no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) 

Prazos para a Apresentação de Candidaturas:   

1ª Fase: Entre o dia 23 de Novembro de 2012 e o dia 28 de Janeiro de 2013 (24 horas).        

2ª Fase: Entre o dia 02 de Maio  de 2012 e o dia 31 de Agosto de 2013 (24 horas). 

Objetivos e Prioridades 

O conhecimento é um ativo determinante e estratégico no processo técnico e competitivo das empre-

sas e imprescindível no processo de inovação. Existindo uma debilidade repetidamente diagnosticada 

nas empresas acerca do processo de apropriação do conhecimento e da capacidade de integração desse conhecimento este Aviso visa configurar 

uma resposta coletiva a problemas comuns devidamente identificados suprindo uma falha detetada num determinado setor ou em grupos de setores 

organizados em redes associadas a estratégias de eficiência coletiva, estimulando nomeadamente: 

a criação de condições e de ambiente favoráveis para que se possa fazer a transferência e apropriação do conhecimento em beneficio das empre-

sas, designadamente das PME, através da identificação de conteúdos e metodologias adequadas que ajustem o conhecimento às necessidades e 

resolução de problemas concretos devidamente identificados num coletivo de empresas, setor ou cluster; 

as redes de conhecimento e de experiência, suportadas em ferramentas e metodologias robustas e amigáveis, enquanto instrumentos coletivos 

importantes ao serviço da melhoria da competitividade das empresas, visando a dinamização do empreendedorismo e do espírito empresarial, 

da cooperação empresarial, da inovação (tecnológica e não tecnológica), da eficiência produtiva e energética ou ainda do processo de internacio-

nalização criando condições para uma maior e melhor penetração das PME nos mercados internacionais; 

a implementação de medidas que promovam a recuperação da economia e melhore a perceção da qualidade da oferta nacional, designadamen-

te através de iniciativas de valorização das características diferenciadoras da oferta, potenciando aumentos de produção, competitividade e 

emprego das empresas, em particular das PME. 

 Tipologia de Projetos a apoiar 

Os projetos a apoiar, no âmbito do presente concurso, podem ser apresentados por uma entidade beneficiária ou por várias entidades beneficiá-

rias organizadas em co promoção; 

São suscetíveis de apoio os projetos que se integrem nos domínios de intervenção constantes das alíneas a) a e) do nº 1 do artigo 4º do regula-

mento SIAC. 

AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS       REFERENCIAL DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PROJETO  

 

Convocatória aberta no âmbito da ERA-CAPS 

Candidaturas até 13.02.2013 

Foi lançada a 19 de novembro de 2012 a primeira convocatória no âmbito da ERA-CAPS, intitulada “Expanding the 

European Research Area in Molecular Plant Sciences”. 

 O objetivo desta convocatória é o financiamento de investigação colaborativa transnacional de alta qualidade 

nesta área, sendo bem acolhidas propostas no âmbito dos seguintes temas de investigação (embora estes temas 

não sejam exclusivos): 

Food Security 

Non-food crops 

Adaptation to a changing climate 

Biotic/abiotic stresses 

 A duração dos projetos poderá ir até 3 anos.  

Participam nesta primeira convocatória 16 organizações parceiras, de 15 países. Cada organização participante financiará apenas os participantes do 

seu próprio país. Em Portugal, a organização participante financiadora é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

Paralelamente a esta primeira convocatória ERA-CAPS, a National Science Foundation (NSF) dos Estados Unidos lançará igualmente uma convocatória 

através do seu Programa de Investigação "Plant Genome Research Program". Através desta convocatória paralela, cientistas de grupos de investiga-

ção americanos poderão participar na chamada da ERA-CAPS no âmbito de consórcios colaborativos.  

Informação adicional e documentação do concurso disponíveis aqui. 

 

Study of the United States Institutes (SUSI) 

Candidaturas até 17.12.2012 

Os SUSI são programas académicos, intensivos, de curta duração (seis semanas) organizados por diferentes uni-

versidades norte americanas. Cada instituto é dedicado a um tema e admite candidatos que estudam, trabalham 

ou investigam nessa área, ou numa área relacionada, embora alguns institutos não requeiram conhecimentos 

prévios na área do programa.  

A Comissão Fulbright poderá nomear dois candidatos Portugueses para cada Instituto. No entanto, a decisão 

sobre a seleção dos candidatos nomeados será tomada pelo Departamento de Estado. Os resultados sobre a seleção serão conhecidos em abril de 

2013.  

Todos os custos associados à participação nos SUSI serão assegurados. 

 Os SUSI não são considerados programas Fulbright e, como tal, a participação num destes programas não impede uma eventual candidatura ao pro-

grama de bolsas Fulbright no futuro. 

 Links para consulta de informação detalhada e condições de candidatura para cada instituto:  

2013 SUSI Institutes for Secondary School Educators 

2013 SUSI Institute on American Politics and Political Thought  

2013 SUSI Institute on Contemporary American Literature  

2013 SUSI Institute on Journalism and Media  

2013 SUSI Institute on Religious Pluralism in the United States  

2013 SUSI Institute on U.S. Culture and Society  

2013 SUSI Institute on U.S. Foreign Policy 

 

Prémio Agricultura 2012 – Escolha Portugal 

Prazo de receção das candidaturas alargado para 30 de 

Novembro de 2012  

O Continente, o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios Criaram 

o Prémio Agricultura 2012 – Escolha Portugal porque acreditam 

no Sector Agrícola como motor de crescimento e desenvolvimen-

to da economia Portuguesa. O objetivo é Promover, Incentivar e Premiar os casos de sucesso do sector Agrícola, Agroindustrial e Florestal. 

Consulte toda a informação em www.premioagricultura.pt 

Candidate-se já ao Prémio Agricultura! Saiba como candidatar-se aqui.  

Poderão concorrer ao Prémio: Grandes Empresas Agrícolas; Pequenas e Médias Empresas Agrícolas; Jovens Agricultores; Associações/Cooperativas; e 

projetos de Startups. O Prémio Agricultura 2012 – Escolha Portugal é uma iniciativa do Continente, do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios, 

que conta com o Patrocínio do Governo de Portugal e com o apoio da PwC. 

Portugal 
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 Gabinete de Promoção do Programa-Quadro (GPPQ) 
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 LIFE - ICNB 
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 UiIPS 

 deGRAU Científico  

Bolsas 

 Bolsas Marie Curie 

        Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 
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FIBRAS & FOTÕES - DEMONSTRAR E APLICAR A LUZ QUÂNTICA  

ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

 

O ISEL  convida a participar em demonstrações experimentais que evidenciam a 

natureza quântica da luz e algumas das suas propriedades surpre-

endentes......explorando ainda a utilização no ensino da física, da matemática e das ciências de engenharia, e o desenvolvimento de partes de disposi-

tivos com funcionalidades baseadas em efeitos quânticos. 

 

Siga as hiperligações para obter informações detalhadas sobre: 

Laboratórios de Imersão, Apresentação |Exposição, Inscrições e Cartaz |Flyer  

 

Concurso “NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro?”  

Inscrições até 03.12.2012, Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro está a promover o concurso  NOS@EUROPE: Que meios para o 

nosso futuro?, uma iniciativa inovadora dirigida ao público em geral, que visa envolver os 

cidadãos num debate sobre Que Meios para o Nosso Futuro: O Próximo Quadro Financeiro da 

União Europeia e os efeitos da PAC, para promover uma sociedade mais informada, participada e consequente.  

As equipas inscritas participam numa prova regional, a decorrer entre janeiro e fevereiro de 2013. As três melhores equipas das provas regionais 

serão apuradas como finalistas da Grande Final, a decorrer na Universidade de Aveiro em março de 2013.  

 O concurso é um projeto desenhado e implementado  pelo Departamento de Economia, Gestão, e Engenharia Industrial (DEGEI) e Instituto de Enge-

nharia Eletrónica e Telemática de Aveiro (IEETA), no âmbito de uma iniciativa da Comissão Europeia através do Centro de Informação Europeia Jac-

ques Delors, enquanto Organismo Intermediário no quadro da Parceria de Gestão estabelecida entre o Governo Português e a Comissão Europeia.  

Para mais informações, contactar:  nos-at-europe@ua.pt. 

Consulte o ficheiro em anexo com mais pormenores  

 

 

 

 

 

 

 

Seminário Estratégia de Programação de Instrumentos Comunitários 2014-2020 e Desenvolvimento Rural 

Confirmação da participação até 03.12.2012 

Consulte aqui o Programa e a Ficha de Inscrição 

 

Eficiência Energética em Regadio 

05.12.2012 COTR, Beja  

O COTR ciente deste problema desenvolveu o Manual de Eficiência e Poupança Energética em Regadio que, nes-

ta sessão, será formalmente apresentado aos técnicos que têm a seu cargo a gestão de instalações elétricas. Na 

sessão serão apresentadas medidas que a diferentes níveis permitem reduzir o custo energético da água, poten-

ciando a sustentabilidade e a competitividade do sector agrícola. 

Consulte aqui o PROGRAMA 

  

 

 

 

 

Alternatives to animal use in pre-clinical studies - ShareBiotech Event 

Inscrições até  06.12.2012 

Under the ShareBiotech European project, Biocant will promote a workshop on Alternatives to animal use in pre-clinical studies on December 10th. 

The theme of this meeting was identified in the questionnaire performed to research groups and companies as one of the most prevailing needs. 

 

This workshop, whose panel includes speakers from clinical centers and research groups, is a unique opportunity for companies, physicians, research-

ers and other stakeholders with needs or intervention in the Animal use field to meet and discuss the potential alternatives of its use in pre-clinical 

studies.  Program 

 

Conferência “Agroalimentar: Governança, Competitividade e Internacionalização” 

12.12.2012, Instituto Superior de Agronomia, Sala de Actos, Lisboa  

A AICEP vai realizar, em colaboração com o ISA - Instituto Superior de Agronomia, mais uma sessão do Ciclo de 

Conferências “Diálogos de Internacionalização AICEP”, no âmbito da dinamização da Plataforma de Inteligência 

Competitiva – Business Intelligence Unit (BIU). 

 Subordinada ao tema “Agro-Alimentar: Governança, Competitividade e Internacionalização”, esta conferência tem como principal objetivo promo-

ver o diálogo e a cooperação entre diversos intervenientes, públicos e privados, com vista ao reforço da competitividade e internacionalização da 

referida Fileira. 

Consulte o Programa!   Inscreva-se  

 

Seminário "Mais e Melhor Pinhal" 

14.12.2012,  Biocant, Cantanhede 

 

Inscrições obrigatórias até 07.12.2012 

O Centro PINUS encontra-se a organizar o seminário "Mais e Melhor Pinhal", que pretende 

incentivar o investimento e a gestão florestal, abordando a procura e o mercado, a melhoria da rentabilidade da cultura e os incentivos financeiros a 

esta.  Consulte aqui o Programa 

 

 

VI SIMPÓSIO TRANSFRONTEIRIÇO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - 

APRESENTAÇÕES  

 

A sexta edição do Simpósio Transfronteiriço de Energias Renováveis, que 

teve lugar em Badajoz no passado dia 15 de Novembro, voltou a ser um 

sucesso, tendo contado com a presença de cerca de 100 participantes 

entre empresários, técnicos, especialistas e profissionais da área da energia de Portugal e Espanha.  

As apresentações efetuadas no Simpósio e no II Networking Transfronteiriço de Energias Renováveis estão já disponíveis para download 

em: http://www.fundecyt.es/index.php?pagina=biblioteca 
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Descrição Promotor Encerramento 

FP7-PEOPLE-2013-IRSES 7º PQ Pessoas 17.01.2013 

FP7-SME-2013 7º PQ PME´S 05.12.2012 

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 

ERA-CAPS Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences FCT 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 

02/SIAC/2012 | Ações Coletivas QREN Compete 28.01.2013 

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 

   

 

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 

Bolsa do Passaporte para o Empreendedorismo Impulso Jovem Permanente 

Study of the United States Institutes (SUSI) Fulbright 17.12.2012 

Cofinanciamento de Programas de Bolsas 7º PQ Pessoas 05.12.2012 

Bolsas de doutoramento  CONICYT 11.12.2012 

Synergy Grants do Programa Ideias 7º PQ Ideias 10.01.2013 

Bolsas para Engenheiros, Geólogos e Geofísicos ENRC 13.01.2013 

Parcerias Indústria/Universidade (IAPP)  7º PQ Pessoas 16.01.2013 

Study in Finland 
The Finnish Government Scholarship   

Pool 
06.02.2013 

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

Fundação Luso-Americana  28.02.2013 

Scientific research councils 
C. Dinamarquês Investigação Independen-

te  
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 

Data Evento  Local 

De 21.11 a 05.12.2012 FIBRAS & FOTÕES - DEMONSTRAR E APLICAR A LUZ QUÂNTICA   ISEL - Inst. Superior Eng. de Lisboa 

03.12.2012 Concurso “NOS@EUROPE: Que meios para o nosso futuro?”   Universidade de Aveiro 

04.12.2012 
Palestra e Debate “A importância do ambiente regulatório para a 
adoção da biotecnologia moderna: o exemplo Brasileiro” 

 FLAD, Lisboa 

05.12.2012 Eficiência Energética em Regadio  COTR, Beja 

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 

07.12.2012 
Seminário Estratégia de Programação de Instrumentos Comunitá-
rios 2014-2020 e Desenvolvimento Rural 

 Anfiteatro INIAV, Oeiras 

10.12.2012 
Alternatives to animal use in pre-clinical studies - ShareBiotech 
Event 

 Biocant (Cantanhede)  

12.12.2012 Sessão Plenária In_Agri  Instituto Pedro Nunes, Coimbra 

12.12.2012 
Conferência “Agroalimentar: Governança, Competitividade e 
Internacionalização” 

 ISA 

De 12 a 14.12.2012 
Curso de Análises Microbiológicas de alimentos e produtos ali-
mentares 

 Biocant (Cantanhede)  

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

 Fundação Gulbenkian, Lisboa 

14.12.2012 Seminário "Mais e Melhor Pinhal"  Biocant (Cantanhede)  

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  

De 14 a 17.04.2013 FOOD I&DT 2013  (Candidaturas até 31.12.2012)  Rede Inovar 

De 15 a 17.04.2013 
Workshop on Nitrogen, Environment and Vegetables - European 
Commission/University of Turin - NEV2013 

 Torino, Itália 
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