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Alimentação, Agricultura e Pescas e Biotecnologia (KBBE)  

Com o objetivo de preparar a comunidade nacional para a call FP7-KBBE-2013-7 do tema 

“Alimentação, Agricultura e Pescas e Biotecnologia” (KBBE) do 7º Programa-Quadro de I&DT 

(data de publicação prevista para o dia 10 de Julho de 2012 e data de encerramento no dia 5 

de Fevereiro de 2013), o GPPQ está a organizar diversas sessões de informação e divulgação:  

  Sessão “Oportunidades de financiamento para alterações climáticas no 7º PQ”   

Data: 3 Abril 2012, 9.30h-13.00h               

Local: Pavilhão do Conhecimento, Lisboa            

 Agenda e inscrições: http://www.gppq.mctes.pt/sessoes_ficha.php?id=284  

  Sessão “Oportunidades de financiamento de I&DT para os oceanos no 7ºPQ”         

Data: 10 Abril 2012, 14.00h-16.30h              

Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa           

Agenda e inscrições: http://www.gppq.mctes.pt/sessoes_ficha.php?id=286  

  Workshop “Preparação de propostas para a call KBBE-2013-7”                           

Data: 20 Abril 2012, 9.00h-17.15h                  

Local: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa               

Agenda e inscrições: http://www.gppq.mctes.pt/sessoes_ficha.php?id=287 (em inglês, nº limitado de participantes)  

  Sessão de apresentação das perspectivas de financiamento no tema KBBE na call 2013 – com a presença da Comissão Euro-

peia                                   

Data: 5 de Junho 2012, 14.00h-17.30h                

Local: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa                

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

Para se manter informado(a) sobre outras sessões e reuniões de trabalho que possam ser do seu interesse não deixe de consultar 

o site do GPPQ em: http://www.gppq.mctes.pt/sessoes.php  

Aproveitamos a oportunidade para também chamar à atenção para dois eventos internacionais já planeados e especificamente 

dedicados à call FP7-KBBE-2013-7:  

Meat4Lifesciences – ‘International Partnering Event for research & innovation in health and agrofood’ [26-27 de Junho, em 

Basileia (CH)] 

Info Day e Brokerage Event dedicado à call FP7-KBBE-2013-7 [16 de Julho, em Bruxelas (BE), organizado pela Comissão Europeia] 

A participação nestas sessões é uma excelente oportunidade para esclarecer as suas dúvidas e expressar os seus interesses e, 

desta forma, preparar-se da melhor forma para os últimos concursos no âmbito do 7º PQ. 

Se está a pensar preparar uma candidatura para o próximo concurso do tema KBBE não deixe de contactar o GPPQ para conhecer 

as áreas que estarão abertas a concurso e participe nas sessões informativas. 

 
 
LIFE + candidaturas 2012 
 
Componentes: LIFE+ NATUREZA E BIODIVERSIDADE; LIFE+ POLÍTICA E GOVERNAÇÃO AMBIEN-

TAL; LIFE+ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

De acordo com o convite publicado no Jornal Oficial C 74/11, de 13/03/2012, está aberto um 

novo período de candidaturas, que deverão ser submetidas à autoridade nacional até às 22H59 (hora de Lisboa) do dia 26 setem-

bro 2012. As propostas e todos os anexos obrigatórios devem ser submetidos à Agência Portuguesa do Ambiente utilizando exclu-

sivamente a ferramenta de candidatura "eProposal", cuja ligação consta do sítio da Comissão Europeia, da APA e do ICNB.  

O Programa LIFE+, instrumento financeiro para o ambiente, foi estabelecido pelo Regulamento (CE) N.º 614/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 23 de Maio de 2007, com vista a contribuir para a execução, a actualização e o desenvolvimento da 

política e da legislação ambiental da Comunidade, incluindo a integração do ambiente noutras políticas.  

Mais Informação aqui. 

 

Calendarização  2012 

Consulte no ficheiro anexo todos os prazos para a Submissão de Candida-

turas durante o ano de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemora-se pela 

primeira vez em 18 de 

maio de 2012 o Fascination of Plants Day. A European Plant Science Organisation 

convida instituições de investigação, universidades, jardins botânicos e museus, em 

conjunto com agricultores e empresas, a celebrar a diversidade da vida e das aplica-

ções das plantas. 

Neste evento internacional já participam 25 países e mais de 60 entidades 

que abrem as portas e oferecem ao público uma variedade de iniciativas para 

todoas as idades. Da investigação fundamental à agricultura,  da jardinagem à con-

servação ambiental são muitos os tópicos a abordar com os especialistas. Os impac-

tos das alterações climáticas na biodiversidade vegetal, os bioprodutos inteligen-

tes ou a educação & arte na divulgação das plantas são também tema atuais a 

explorar neste dia. 

Mais informação no site oficial da iniciativa internacional ou em Ciência VIVA 

Register until 31st of March for early registration discount                                 

Registration fees  

We are very pleased to invite you to attend the 6th European Workshop on Equine 

Nutrition (EWEN) that will be held in Lisbon, from the 20th to the 22nd of June 2012, 

at the Faculty of Veterinary Medicine of the Technical University of Lisbon. 

Each of these sessions will comprise a main report given by an invited speaker, free 

communications and posters. A technical tour is scheduled on the second day (21th 

of June) with the main purpose of showing and promoting the local horse breeds, 

their main uses and traditions and divulging some investigation related with the 

meeting subjects.  More informations 
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