
 

 

 

 

Abertura da quarta convocatória de projetos INTERREG IV B SUDOE 

Candidaturas de 21.01.2013 a 08.02.2013 

O calendário acordado para a referida convocatória inicia-se a 21 de janeiro e finaliza o prazo de apresentação da proposta de projeto no dia 8 de 

fevereiro de 2013. 

A presente convocatória de projetos está aberta em três das quatro prioridades do Programa Operativo do Espaço SUDOE: 

Prioridade 1 ("Promoção da Inovação e constituição de redes estáveis de cooperação em matéria tecnológica") 

Prioridade 3 ("Integração harmoniosa do espaço do SUDOE e melhoria da acessibilidade às redes de informação") 

Prioridade 4 ("Impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável aproveitando os efeitos positivos da cooperação transnacional") 

                             

As sub temáticas selecionadas são as seguintes: 

Prioridade 1: Transferência de tecnologia 

Prioridade 1: Promoção da I+D+i e melhoria da competitividade 

Prioridade 3: Projetos de capitalização orientados a novos serviços TIC destinados a públicos objetivos precisos. 

Prioridade 3: Projetos de capitalização centrados na conceção de ferramentas comuns TIC para valorizar os resultados de vários projetos anteriores 

numa temática transversal. 

Prioridade 3: Seguimento de projetos aprovados no âmbito da 1ª convocatória. 

Prioridade 4: Projetos de capitalização 

Prioridade 4: Seguimento de projetos aprovados no âmbito da 1ª convocatória 

 

Nesta convocatória, apenas serão admissíveis novos projetos no âmbito da prioridade 1. 

Podem ser beneficiários desta convocatória de projetos todos os organismos públicos ou equiparáveis a públicos, bem como as entidades privadas 

sem fins lucrativos. Esta convocatória de projetos não está aberta às empresas de caráter industrial ou comercial. No entanto, as entidades privadas 

que desejem implicar-se no desenvolvimento de um projeto podem participar contribuindo com fundos próprios. 

Mais informações aqui. 

 

Medida 4.2 - Informação e Formação Especializada  

Está prevista a abertura da Medida de Apoio à Formação Especializada de Jovens Agricultores para o dia 29 

de Janeiro 2013. 

http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=462 

Os principais objetivos desta medida são 

Contribuir para a melhoria das competências específicas dos ativos do sector agrícola, florestal e agroalimentar, aumentando a sua capacidade 

empresarial e técnica; 

Incentivar o aparecimento de redes de tratamento e difusão da informação que organizem o conhecimento técnico e científico disponível de forma a 

otimizar a sua transferência junto dos interessados. 

A medida Formação e Informação Especializada é operacionalizada através das seguintes ações 

Formação Especializada 

Redes Temáticas de Informação e Divulgação 

 

Bolsas Fulbright para Mestrados, Doutoramentos e Investigação nos Estados Unidos 

Candidaturas deverão ser submetidas online entre 01.02.2013 e  28.03.2013  

A Comissão Fulbright anunciou a abertura de concursos para a atribuição de Bolsas a estudantes e investigadores portugueses que pretendam prosse-

guir estudos de mestrado e doutoramento ou realizar projetos de investigação em universidades ou centros de investigação nos EUA. 

Os concursos abertos destinam-se a atribuir as seguintes bolsas: 

Bolsa Fulbright para Mestrados e Doutoramentos (a iniciar no ano académico 2014/2015) 

Bolsa Fulbright / Fundação Carmona e Costa para Mestrado em Belas Artes - Desenho (a iniciar no ano académico 2014/2015) 

Bolsa Fulbright para Investigação (a iniciar no ano académico 2013/2014) 

Bolsa Fulbright para Investigação em Saúde Pública, com o apoio da Fundação Luso-Americana, da Merck Sharp & Dohme e do Pingo Doce (a ini-

ciar no ano académico 2013/2014)  

O regulamento e informações detalhadas para cada concurso estão disponíveis no site da Comissão Fulbright aqui. 

 

Pedido de colaboração - Folha Informativa "emRede" 

A RRN publica mensalmente uma folha informativa (“emRede”), como forma de comunicação 

entre os membros da Rede Rural, procurando também chegar a todos os agentes que intervêm no 

desenvolvimento rural.  

Em cada edição, são divulgadas notícias, projetos ou eventos desenvolvidos no âmbito da atividade da Rede Rural Nacional, da Rede Europeia de 

Desenvolvimento Rural e das Redes Nacionais de Desenvolvimento Rural dos diferentes Estados-Membros. É ainda prestada informação relacionada 

com o desenvolvimento rural em geral e são divulgadas publicações ou documentos recentes. 

Foram até agora produzidos 20 números desta folha informativa (1265 visitas em 2012). 

Assim, procurando promover o trabalho em rede e o envolvimento dos membros neste projeto, solicita-se a vossa colaboração no sentido de partici-

parem efetivamente na redação da folha informativa, enviando notícias respeitantes às atividades desenvolvidas no âmbito da RRN e no âmbito da 

vossa atuação nos territórios rurais. 

Em termos práticos, o desafio que nos propõem é o envio de uma ou mais notícias, todos os meses até ao dia 20 de cada mês, com cerca de 2 a 6 

linhas e ilustradas com fotografia e/ou logótipo, a fim de integrarem a folha informativa do mês. (ver exemplos em http://www.rederural.pt/

index.php/component/content/article/189). 
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European Association of Research  

7º Programa-Quadro 

European Science Foundation 

European Research Council 

European Institute of Innovation & Technology 

Portal Euraxess 

INTERREG IV C 

Life + 

EFSA 

COST     

Para outras informações  adicionais, contactar: 

   Maria de Fátima Matos             

   maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 
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CAAM International Conference 2013 | Acknowledging the MONTADOS and DEHE-

SAS as High Nature Value Farming Systems 

 

De 06.02 a 08.02.2013, Mitra Campus, University of Évora 

For registration and abstracts submission please follow this LINK (HOW TO REGISTER - Instructions ) 

Considering the high number of requests for later abstract submission, the deadline has been extended to 17th December 2012 

Goals of the Conference (texto em português ) 

Conferência Caracterização ambiental e análise de riscos em bacias transfrontei-

riças 

07.02.2013, Anfiteatro A2 ESA Castelo Branco 

A ESA de Castelo Branco convida-o (a) para a próxima conferência organizada pelo Conselho Téc-

nico-Científico (CTC), que será proferida pela Prof. Isabel Margarida Antunes sobre o tema "Caracterização ambiental e análise de riscos em bacias 

transfronteiriças: projeto-piloto no rio Águeda" no próximo dia 7 de Fevereiro às 16:00h no anfiteatro A2. 

  

II Encontro Ibérico do Azeite 

De 22 a 24.02.2013, Abrantes 

À semelhança da sua edição anterior, o II Encontro Ibérico do Azeite incluirá duas 

iniciativas em simultâneo: o Fórum do Azeite e o Simpósio Técnico. Para além destas 

iniciativas, irão também decorrer dois concursos: o Concurso de Trabalhos Técnico-

Científicos e o  Concurso de Vídeo Azeites da Nossa Terra. 

Integrados também no II Encontro Ibérico do Azeite estão dois concursos: o Concurso 

de Trabalhos Técnico-Científicos e o Concurso de Vídeo Azeites da Nossa Terra. O 

Concurso de Trabalhos Técnico-Científicos é dirigido a investigadores, professores e alunos e tem como objetivo divulgar e estimular a investigação 

científica realizada em torno do sector olivícola. Neste concurso enquadram-se quaisquer trabalhos que direta ou indiretamente abordem um tema 

relacionado com a fileira, ou seja, da oliveira ao azeite - processo produtivo, tecnológico, comercial e subprodutos. Os concorrentes devem enviar os 

seus resumos para o endereço de correio eletrónico encontrodoazeite@cm-abrantes.pt até às 23h59 do dia 27 de Janeiro. Sendo que  os concorren-

tes cujos resumos sejam selecionados terão de produzir um poster relativo aos mesmos que serão expostos publicamente no decurso do Simpósio 

integrado no II Encontro Ibérico do Azeite. 

O Concurso de Vídeo Azeites da Nossa Terra decorrerá até ao dia 1 de Fevereiro. Este concurso tem  objetivo estimular a criatividade e imaginação, 

sensibilizar o público escolar para o consumo do azeite e promover e divulgar os Azeites da Nossa Terra, 5 azeites produzidos no Ribatejo Inte-

rior.  Este concurso desafia os alunos que frequentam os ensinos secundário e superior a criarem vídeos com a duração de 1min. e 30 seg. no máximo 

sobre os 5 azeites produzidos em Abrantes (Casa Anadia, Ourogal, SAOV, Val Escudeiro e Zé Bairrão). 

Os 30 melhores trabalhos serão expostos no Fórum do II Encontro Ibérico do Azeite, entre os dias 22 e 24 de Fevereiro e o melhor vídeo receberá um 

iPad. 

As criações podem ser realizadas individualmente ou em equipa com o máximo de 3 elementos. E devem ser remetidas para o endereço eletrónico 

encontrodoazeite@cm-abrantes.pt até às 23h59 do dia 1 de Fevereiro  

 

Heritage and Creativity for adult learners  

De 15 a 19.07.2013 

Only today the course was validated by our National Agency and the possibility to apply for Grundtvig grant is only 

opened until the January 16. 

As they say in http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 

 

Costs of participation in the training events can be supported with Comenius In-Service Training for Teachers and 

other Educational Staff grants, with Grundtvig In-Service Training for Adult Education Staff grants (for training 

courses) and Grundtvig Visits & Exchanges for Adult Education Staff grants (for seminars and conferences), for which interested people should apply 

to their respective National Agencies. Please refer to the website of your National Agency for further information.  

 

The course reference is "PT-2013-111-003" , available at: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?

fuseaction=DisplayCourse&cid=35950 

So if you or any colleague related to adult learning is interested in this summer course in Peniche – Portugal form 15 to 19 July 2013, this is a great 

opportunity. 

 

 

 

 

VII CONGRESSO APDEA – V CONGRESSO SPER – I ENCONTRO LUSÓFONO ECONOMIA,  

SOCIOLOGIA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

De 15 a 18.10.2013, Évora 

 

O ESADR 2013 funcionará através de sessões plenárias, sessões paralelas e posters. 

As sessões paralelas incluirão comunicações submetidas aos tópicos sugeridos pela organização e ainda comunicações submetidas a painéis temáti-

cos. 

 CONVITE À CONSTITUIÇÃO DE PAINÉIS TEMÁTICOS: 

A iniciativa da constituição, organização e coordenação de painéis temáticos dentro dos objetivos do congresso cabe aos participantes. Cada painel é 

composto por 5 comunicações articuladas em torno do respetivo tema. 

As propostas de constituição de painéis devem ser feitas até 15 de Fevereiro de 2013, sendo a decisão de aceitação comunicada até ao dia 1 de Mar-

ço.  

Os painéis aceites são abertos à participação dos interessados através da submissão de propostas de comunicação. A seleção das comunicações sub-

metidas aos painéis temáticos será feita pelos seus proponentes.  

Os painéis podem ser apresentados em português, inglês ou castelhano. 

A submissão,  a ser feita para o email: esadr2013@uevora.pt, deverá incluir: 

- Título, nome(s) do(s) coordenador(es), acompanhados da identificação da Instituição a que estão ligados, endereços, números de telefone e e-mails; 

- Proposta do painel, objetivo, justificação e motivação (até 600 caracteres). 

 

Os participantes poderão submeter resumos aos painéis temáticos aceites e ainda aos tópicos gerais definidos pela organização a partir de 1 de Mar-

ço de 2013. 

Para mis informações consulte http://www.esadr2013.uevora.pt ou https://www.facebook.com/esadr.2013 

Para outras informações  adicionais, contactar: 

                                   Maria de Fátima Matos             

   maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 
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http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=35950
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=35950
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http://www.esadr2013.uevora.pt
https://www.facebook.com/esadr.2013
http://www.icaam.uevora.pt/
http://www.gpp.pt/Eventos/Programa_Provisorio_II_Encontro_Iberico_Azeite.pdf
http://www.euid.ipleiria.pt/
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Descrição Promotor Encerramento 

Diversas CALLS 7º PQ --- 

02/SIAC/2012 | Ações Coletivas QREN Compete 28.01.2013 

Programas de Doutoramento FCT FCT 06.02.2013 

Projetos Inovadores no Domínio Educativo Fundação Calouste Gulbenkian 07.02.2013 

4ªConvocatória INTERREG IV B SUDOE INTERREG IV B SUDOE 08.02.2013 

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 

Investigação translacional em prevenção primária e secundária do cancro Transcan 15.02.2013 

Programa Erasmus Mundus EACEA 15.04.2013 

IEE - The Intelligent Energy Europe IEE 08.05.2013 

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 

12/SI/2012 | Inovação Produtiva  QREN Compete 05.09.2013 

13/SI/2012 | Inovação - Empreendedorismo Qualificado  QREN Compete 05.09.2013 

06/SI/2012 | SI QPME - Vale Simplificado QREN Compete 13.11.2013 

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 

IBEROEKA Iberoeka Permanente 

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 Hum-

boldt  
Permanente 

Bolsa do Passaporte para o Empreendedorismo Impulso Jovem Permanente 

Bolsas para jovens Doutores/Investigadores no Brasil  Campus Industria 25.01.2013 

Study in Finland 
The Finnish Government Scholar-

ship Pool 
06.02.2013 

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

Fundação Luso-Americana  28.02.2013 

Bolsas Fulbright para Mestrados, Doutoramentos e Investigação nos Estados 
Unidos 

Fulbright 28.03.2013 

Scientific research councils 
C. Dinamarquês Investigação Inde-

pendente  
Outono 2012 / Primavera 

2013 

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

 

Data Evento   Local 

24.01.213 Seminário “Pequenos Frutos”  Lipor, Porto 

30 e 31.01.2013 IX CONGRESSO NACIONAL DO MILHO 2013   Hotel Altis, Lisboa 

De 06 a 08.02.2013 CAAM International Conference 2013   Mitra, Évora 

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 22 a 24.02.2013 II Encontro Ibérico do Azeite  Abrantes 

De 24 a 28.02.2013 SIMA-SIMAGENA 2013   Paris, Nord Villepinte 

De 07 a 09.03.2013 UNED-ICDE 2013 International Conference   Madrid 

21 e 22.03.2013 I Encontro Internacional da Casa das Ciências  Lisboa 

De 26 a 29.03.2013 
II INTERNATIONAL SYMPOSIUM and XVII SCIENTIFIC CONFERENCE OF 
AGRONOMISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA  

 Trebinje, Republic of Srpska 

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 Com-
mission/University of Turin - NEV2013 

 Torino, Itália 

De 15 a 19.05.2013 I Congresso Internacional do Cavalo e do Touro  Golegã e Chamusca 

De 30.05 a 02.06.2013 
International Conference FABE 2013 (Food and Biosystems Engineering 
2013) 

 Ilha Skiathos, Grécia 

De 31.05 a 02.06.2013 
2013 Spring International Conference on Agriculture and Food Enginee-
ring (AEE-S)  

 Wuhan, China 

De 16 a 21.05.2013 3 rd International Congress on Planted Forests  Estoril, Portugal 

De 02 a 07.06.2013 
8th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural - 
Submissão de resumos até 15.02.2013 

 Coimbra, Portugal 

De 03 a 06.06.2013 Drug Discovery & Therapy World Congress 2013   Boston USA 

De 15 a 16.06.2013 133rd EAAE Seminar   Creta, Grécia 

De 19 a 22.06.2013 8ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias da Informação   Lisboa 

De 15 a 18.10.2013 
VII CONGRESSO APDEA – V CONGRESSO SPER – I Encontro Lusófono 
Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

 Évora 

De 15 a 18.10.2013 Alimentar mentalidades, vencer a crise global, ESADR 2013  Évora 

De 12 a 15.11.2013 GMCC-13 - Submissão de resumos até 20.04.2013  Lisboa, Portugal 
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http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturas-no-13si2012--inovacao-empreendedorismo-qualificado?fromlist=1
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2078
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=819&eid=2877
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=459
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=844
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=822
http://www.adi.pt/iberoeka.htm
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bde
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