
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

CONCURSO 7ºPQ para ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA E PESCAS E BIOTECNOLOGIA  

(KBBE - Knowledge-Based Bio-Economy)  

O próximo concurso do tema “Alimentação, Agricultura e Pescas e Biotecnolo-

gia” (KBBE) do 7º Programa-Quadro de I&DT (call FP7-KBBE-2013-7) tem data de publi-

cação prevista para o dia 9 ou 10 de Julho de 2012, com data de encerramento no dia 5 

de Fevereiro de 2013 e um orçamento indicativo de cerca de 360 M€. 

Para este concurso estão actualmente previstos 45 tópicos distribuídos pelas 3 Actividades do tema, cuja listagem poderão 

encontrar no Ficheiro Excel em anexo.  

A Comissão Europeia prevê que um ‘Orientation Paper’ com a descrição das áreas de investigação propostas para 2013 

seja disponibilizado no ‘Participant Portal’ no final de Março/início de Abril e está a planear um Info Day e Brokerage 

Event especificamente dedicados à call FP7-KBBE-2013-7 no dia 16 de Julho, em Bruxelas.  

Como habitualmente o Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) vai organizar reuniões de divul-

gação em diversos pontos do país. Para se manter informado sobre as sessões e reuniões de trabalho que irão ser organi-

zadas não deixe de consultar o site do GPPQ em: http://www.gppq.mctes.pt/sessoes.php  

Eventos de potencial interesse para a Comunidade KBBE organizados pelo GPPQ:  

Sessão Pública "Agenda Estratégica de Inovação" - As Novas KICs do EIT 

 Data: 26 Março 2012, 15.00h-17.30h 

 Local: Representação da CE em Portugal, Largo Jean Monnet, Lisboa 

 Agenda e inscrições: http://www.gppq.mctes.pt/sessoes_ficha.php?id=279  

 

Sessão de formação e preparação para a call KBBE-2013-7 

 Data: 20 Abril 2012-03-11  

 Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 Agenda e inscrições: a disponibilizar em breve no site do GPPQ 

 

Sessão “Oportunidades de Financiamento no tema KBBE do 7º PQ” – com a presença da Comissão Europeia 

 Data: Finais de Maio ou inícios de Junho 2012, 14.00h-17.30h Local: Lisboa  

 Agenda e inscrições: a disponibilizar em breve no site do GPPQ 

 

 

Concurso FCT para Investigadores Doutorados                                             

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) prevê a abertura, até ao final do 

mês de março,  de candidaturas no âmbito de concurso para  investigadores 

doutorados  - “Investigador FCT”.  

Este concurso decorrerá durante um mês e visa o recrutamento de oitenta Inves-

tigadores FCT que devem ser contratados no ano de 2012. 

 Poderá aceder a toda a informação sobre este concurso aqui. 

GREEN PROJECT AWARDS PORTUGAL 2012 

A Agência Portuguesa do Ambiente, a Quercus e a 

GCI acabam de lançar mais uma edição dos Green 

Project Awards para premiar o Desenvolvimento 

Sustentável em Portugal. O período de candidatu-

ra decorre até 31 de Maio.  

Poderão concorrer ao Green Project Awards projetos e iniciativas que visem ao 

desenvolvimento sustentável por meio da gestão, da conservação e do uso, 

inscritos nas seguintes categorias:       

Agricultura, Mar e Turismo  

serão aceites candidaturas de projetos já implementados que tenham dado um 

contributo relevante para o desenvolvimento sustentável para um ou mais des-

tes sectores de actividade.                       

Investigação e Desenvolvimento  

serão aceites candidaturas de projetos que tenham já sido objecto de disserta-

ção ou publicação.                     

Information Technology  

serão aceites projectos já implementados na área das tecnologias de informa-

ção e que comprovem o seu contributo para as várias dimensões do desenvolvi-

mento sustentável.                         

Gestão - Eficiência de Recursos                   

serão aceites candidaturas de produtos, sistemas, processos ou projetos com 

impacto ao nível das várias dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e 

económica.            

Produto e Serviço   

serão aceites candidaturas de produtos e serviços já implementados, nas áreas 

de desenvolvimento social, económica, ética e ambiental.                

Campanha de Mobilização  

serão aceites Campanhas de Comunicação e Acções de Sensibilização e Infor-

mação.                      

ROCK IN RIO Atitude Sustentável  

destina-se a homenagear pessoas que se distinguiram pelo seu empenho na 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, ao nível local e nacional, pela 

sua actuação consistente com os três pilares do desenvolvimento sustentável 

(ambiental, social e económico). 

Em 2012, o Green Project Awards conta também com um Prémio Especial - 

Melhor obra original na área do ambiente, atribuído pela Sociedade Ponto 

Verde, em conjunto com a editora Princípia. Este Prémio destina-se à publica-

ção de ensaios académicos nas vertentes de Educação Ambiental e de Investiga-

ção Aplicada, para a divulgação de práticas e procedimentos favoráveis a políti-

cas e comportamentos ambientalmente sustentáveis e responsáveis.  

Regulamento                       

Formulários de Candidatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Links  Úteis 

Portugal 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 Gabinete de Promoção do Programa-Quadro (GPPQ) 

 Agência de Inovação 

 Proder 

 LIFE - ICNB 

 Compete QREN 

 Eracareers 

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 
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Para outras informações adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos 

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 
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“ A ciência não pode resolver o      

mistério final da natureza. E isto 

porque, em  última análise, somos 

parte do mistério que tentamos  

resolver.”  

 

Max Planck 

Físico  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://www.gppq.mctes.pt/sessoes.php
http://www.gppq.mctes.pt/sessoes_ficha.php?id=279
http://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/investigador-fct/index.phtml.pt
http://www.apambiente.pt/
http://www.quercus.pt/scid/webquercus/
http://www.greenprojectawards.pt/portugal-candidaturas-regulamento.html
http://www.greenprojectawards.pt/portugal-candidaturas-formularios.html
http://alfa.fct.mctes.pt/
http://www.gppq.mctes.pt/
http://www.adi.pt/
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=373
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Estudos+e+Projectos/LIFE.htm?res=1024x768
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-17si2011?fromlist=1
http://www.eracareers.pt/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.flad.pt/
http://www.fulbright.pt/
http://europa.eu/pol/rd/index_pt.htm
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://www.ukro.ac.uk/
http://www.earto.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.esf.org/
http://erc.europa.eu/index.cfm
http://ec.europa.eu/eit/
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
http://www.interreg4c.eu/
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-17si2011?fromlist=1
http://www.poph.qren.pt/upload/docs/noticias/Concursos_Candidaturas/2012/AvisoAberturaCand_02_2012.pdf
http://www.siag.ife.pt/homepage.aspx?menuid=1
http://www.siag.ife.pt/homepage.aspx?menuid=1
http://www.fulbright.pt/articles/bolsas-para-licenciados/bolsa-fulbright-para-investigacao22
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=a745114c-a6c5-4e6c-96a9-7015689154e6
http://www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php?lang=pt
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=459
http://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/2012/editais/icdt/index.phtml.pt
http://www.gppq.mctes.pt/sessoes.php
http://www.aphorticultura.pt/IVCNPPF/
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-02si2012?fromlist=1
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_ajudas/GC_PU
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas;efp7_SESSION_ID=FfvLPXPCKy7PKnpDYkyNsLCQt0TmMN5QjTTJgn3GRGfv2vyfvW1h!-1788309477?callIdentifier=ERC-2012-PoC
http://www.poph.qren.pt/upload/docs/noticias/Concursos_Candidaturas/2012/AvisoAberturaCand_02_2012.pdf
http://www.gppq.mctes.pt/sessoes.php
http://www.greenprojectawards.pt/
mailto:maria.matos@esa.ipsantarem.pt

