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"A grande tragédia da ciência: o       

massacre de uma bela hipótese por 

parte de um horrível facto."  

  

Thomas Henry Huxley  
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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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“Agora, ou nunca” é a frase que melhor descreve a possibilidade que os investigadores, as instituições de ID e as empresas têm 

para intervir no conteúdo dos instrumentos de financiamento que constituirão os pilares já bem definidos do próximo Progra-

ma Quadro Comunitário, o Horizonte 2020 (H2020).  

 

A Comissão Europeia já disponibilizou a proposta do H2020 que vai reger o financiamento da investigação e da inovação na sua 

empresa, no seu centro de ID, ou da SUA carreira científica até 2020.  

Faltam ainda cerca de 637 dias para o início do H2020. Contudo, é agora que tudo se decide e a sua intervenção só será eficaz 

se fizer chegar os seus contributos e opiniões ao local certo até ao inicio de Abril. Depois será tarde demais para introduzir alte-

rações significativas. 

As ideias disruptivas fundamentais que segue na sua linha de investigação, o trabalho de vários anos do seu grupo ou centro, 

caberão na exigência do pilar excelence science? Reparou se os produtos que planeia patentear ou as ideias que pretende 

desenvolver são pertinentes no pilar das indústrias competitivas, industrial leadership ou nos grand societal challenges?  A rela-

ção do H2020 com os Fundos Estruturais parece-lhe clara? Os modelos de custos serão os que lhe convêm? ? A SUA área de 

trabalho cabe no H2020? 

Consulte os documentos disponíveis que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu estão AGORA a discutir com a Comissão. 

Abril é o mês crucial. Faça já os seus os seus comentários e sugestões. O GPPQ reencaminhará o seu contributo.  

 

 

Convite à apresentação de propostas EDULINK II     

Candidaturas até 30 de julho de 2012.   

 

                        

Foi recentemente publicado convite à apresentação de propostas no âmbito do Programa EDULINK II, cujo objetivo é promo-

ver a cooperação no domínio do Ensino Superior entre os países do Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (Estados 

ACP) e a União Europeia.                            

O objetivo específico do presente convite à apresentação de propostas é reforçar a capacidade das Instituições de Ensino 

Superior (IES) dos Estados ACP a dois níveis:                              

 -  Gestão/administração;                                      

 -  Académico. 

 Os projetos a submeter neste convite devem estar orientados exclusivamente para as seguintes áreas:                    

 -  Acesso à energia e eficiência energética;                                         

 -  Agricultura e segurança alimentar. 

 

Os domínios temáticos de estudo podem incluir, entre outros: 

Acesso à energia e eficiência energética              

 - Soluções inovadoras para melhorar o acesso à energia;        

 - Utilização de tecnologias modernas;            

 - Energias renováveis;                

 - Redução das emissões de gases com efeito de estufa;         

 - Políticas e estratégias para serviços de eletricidade mais limpos e estáveis (por exemplo, para as famílias e empresas);     

 - Melhoramento das infraestruturas.  

 

Agricultura e segurança alimentar               

 - Eficiência das cadeias de valor;                             

 - Mercados regionais de produtos agrícolas e alimentares;        

 - Questões de nutrição/malnutrição;           

 - Ciências veterinárias;             

 - Pesca sustentável e sistemas de monitorização;         

 - Melhoramento das infraestruturas.  

 

As ações devem ser realizadas em um (ou mais) dos Estados ACP.  

Constituem entidades elegíveis instituições de ensino superior públicas ou privadas, redes de instituições de ensino superior e 

instituições regionais de ensino superior que não pertençam a um qualquer sistema nacional, mas que sejam reconhecidas 

oficialmente por um dos países elegíveis.  

As propostas devem envolver pelo menos 3 instituições elegíveis, sendo que pelo menos 2 das instituições devem ser originá-

rias dos Estados ACP.  

 

O montante mínimo dos projetos a submeter é de 200.000,00 euros, e o montante máximo é de 500.000,00 euros. A taxa de 

financiamento máxima é de 85%. A duração dos projetos poderá ir de um mínimo de 12 meses a um máximo de 48 meses.  

Informação adicional e documentação do convite disponíveis aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO DE RESUMOS DO CONGRESSO - Edição em pdf disponível 

Para fazer download do Livro de Resumos do Congresso (atualizado) clique aqui: 

LIVRO DE RESUMOS  

 

 

 

 

 

International partnering event for research and innovation in health and 

agrofood 

 

Target groups 

Innovators and decision makers from universities, research institutes and the 

industry.         

               

Why participate? 

Meet innovators from Europe and beyond to identify new business oppor-

tunities,   

Discuss with potential partners in academia and industry for transnational 

cooperations,  

Build research consortia in line with last FP7 calls in…   

 - health        

 -food, agriculture and fisheries, and biotechnology (KBBE) 

Increase visibility for your expertise 

How to participate? 

 

12th Forum on Eco-Innovation - Scaling

-up construction through value chain 

innovation, 25-26 Abril, Amesterdão, 

Holanda  

 
Foi lançado o site official do 12th Forum on Eco-Innovation que irá ser dedicado 

à temática Scaling-up sustainable construction through value chain innovation.  

Este forum decorrerá em Westerkerk, Amesterdão, nos dia 25 e 26 de Abril de 

2012.                      

A construção sustentável surge como um dos maiores desafios para a preservação 

do ambiente e dos recursos naturais e como uma das principais armas de combate 

às alterações climáticas. 

O 12th Forum on Eco-innovation está alicerçado nos objectivos estratégicos 

do  Eco-innovation Action Plan (EcoAP), lançado em Dezembro de 2011. O EcoAP é 

uma das principais ferramentas de suporte ao desenvolvimento sustentável e vem 

complementar as iniciativas emblemáticas lançadas no âmbito da Estratégia Euro-

pa 2020.  

 

 

 

 

 

O FameLab é um concurso internacional de comunicação de ciência criado pelo 

Cheltenham Science Festival. É apoiado desde 2006 pelo British Council, que o 

expandiu a outros países. Em 2012 decorre pela terceira vez em Portugal, com 

organização Ciência Viva. 

Os concorrentes têm 3 minutos para apresentar um tema científico para um 

público não especializado. 

Quem pode participar?                  

O concurso destina-se a todos os interessados, a partir dos 18 anos, que trabalhem 

ou estudem em ciência e tecnologia.  

Consulte o Regulamento.   

Visite o site do Famelab Internacional  
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