
 

 

O sistema de candidaturas on-line da Fundação Luso-

Americana permite-lhe submeter a sua candidatura nos con-

cursos para atribuição de bolsas e outros apoios atualmente a 

decorrer. Entre os quais salientamos as seguintes: 

FLAD - Bolsas para estágios de investigação nos EUA (Candidaturas até 30.04.2013) 

Bolsas para estágios com a duração de um semestre académico (quatro meses) ou dois semestres académicos (oito ou nove meses), nas seguintes 

áreas:  

Ciências exatas e naturais 

 Ciências da engenharia e tecnologias  

 Ciências médicas e da saúde  

 Ciências agrárias 

 Ciências sociais  

 Humanidades  

FLAD - Bolsas US@PT  (Candidaturas até 31.01.2013) 

Apoio à participação de oradores dos E.U.A. em conferências e seminários em Portugal 

FLAD - Bolsas Papers (Candidaturas até 31.01.2013) 

Apresentação de comunicações em conferências nos EUA 

FLAD/NSF 2013 (Candidaturas até 28.02.2013) 

Programa de Bolsas para Desenvolvimento de Redes de Investigação Portugal/EUA que visa promover a criação de novas parcerias, ou o desenvolvi-

mento de parcerias já existentes, entre investigadores, equipas de investigação e laboratórios em Portugal e investigadores e instituições parceiras 

nos EUA que sejam bolseiros da NSF.  

 

 Programa Fulbright Specialists  

Desenvolvimento de projetos de curta duração no âmbito do ensino, 

consultoria e investigação, efetuados por especialistas norte-americanos 

em instituições portuguesas (universidades, centros de investigação, 

bibliotecas, museus e departamentos ministeriais). 

Áreas: 

Administração Pública, Agricultura, Antropologia, Arqueologia, Biologia, Ciência Política, Ciências do Ambiente, Ciências Documentais, Comunicação e 

Jornalismo, Direito, Economia, Educação, Engenharia, Ensino do Inglês como Língua Estrangeira ou Segunda Língua / Linguística Aplicada, Estudos 

Americanos, Estudos da Paz e Resolução de Conflitos, Física, Gestão, Matemática, Planeamento Urbano, Química, Saúde Pública, Serviço Social, Socio-

logia, Tecnologias da Informação. 

Para informação sobre quais as especializações elegíveis para este programa, favor consultar  http://www.cies.org/specialists/#discipline  

 

 

 

 

 

Concurso transnacional para projetos colaborativos no âmbito da ERA-Net ERAfrica  

Candidaturas  até 15.04.2013 

A rede de organizações financiadoras de Investigação, Tecnologia e Inovação, europeias e africanas, que constituem a ERA-Net ERAfrica acabam de 

lançar um concurso transnacional para projetos colaborativos, onde poderão ser combinadas atividades de investigação, formação avançada e ino-

vação.  

Portugal participará no tema “interface de desafios societais”: segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética, saúde, mitigação de 

alterações climáticas, adaptação e preservação do ambiente, i.e. proteção da biodiversidade e desenvolvimento da sociedade de informação. 

Encontra-se igualmente aberto convite para avaliadores do concurso ERAfrica  

 Esclarecimentos adicionais 

Responsável pela ERAfrica na FCT (ERAfrica Information Point): Maria Maia maria.maia@fct.pt 

 

Concurso aberto no âmbito da ERA-Net Plus BESTF  

Primeira fase de candidaturas até 27.03.2013 

Foi recentemente lançada convocatória no âmbito da ERA-Net Plus BESTF, intitulada “Bioenergy demonstrations of the European Industrial Bioe-

nergy Initiative”. 

 O objetivo desta convocatória é o financiamento de investigação colaborativa transnacional de alta qualidade na área da bioenergia. 

 Participam nesta convocatória 8 organizações participantes (Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Navarra, Portugal, Suécia, Suíça e o Reino Unido), sen-

do que 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). 

  

GBIF: Prémio Jovens Investigadores 2013 e Prémio Ebbe 

Nielsen  

Prémios na área da biodiversity informatics e da biosystematics research 

O Global Biodiversity Information Facility (GBIF) encontra-se a promover o Prémio Jovens Investigadores 2013, que visa incentivar investigações ino-

vadoras e descobertas na área da biodiversity informatics. 

 Estarão disponíveis dois prémios de € 4000. 

 Os candidatos deverão estar matriculados num mestrado ou doutoramento. 

 As candidaturas decorrem até 1 de março e devem ser realizadas através do email: luisa.igreja@fct.pt     Informação adicional  

Encontram-se igualmente abertas, até 15 de fevereiro, as nomeações para o Prémio Ebbe Nielsen, atribuído anualmente a pessoas ou equipas que 

demonstrem excelência na combinação entre biodiversity informatics e biosystematics research.  Informação adicional 

 

Investigação de alto nível: Comissão financia cátedras em regiões menos desenvolvidas       

A Comissão Europeia financia cátedras em regiões menos desenvolvidas, concedendo subvenções a universidades ou 

institutos de investigação em regiões menos desenvolvidas na europa, no âmbito de um programa-piloto. O objetivo 

da Iniciativa Cátedras do Espaço Europeu da Investigação (EEI) é atrair académicos eminentes para locais que dese-

jem inscrever-se no panorama internacional da investigação de alto nível. O financiamento da iniciativa é assegurado através do 7ºPQ. 

          Anexo: Investigação de alto nível 

                  

    

Para outras informações  adicionais, contactar: 

   Maria de Fátima Matos             

   maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 
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A n á l i s e  d e  d a d o s  q u a n t i t a t i v o s  c o m  I B M  S P S S : 

SPSS mix: o essencial da análise de dados para teses de mestrado e doutoramento 

15 e 16.02.2013,  ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão 

Data limite para candidatura: 8 de fevereiro (2013) 

Formação teórico-prática apoiada na análise de casos reais. 

Objetivos 

Familiarizar os formandos com a análise de dados quantitativa, para que façam uso das técnicas de tratamento estatístico mais usadas em teses de 

mestrado e doutoramento. 

Destinatários 

Mestrandos e doutorandos na área das Ciências Sociais (Sociologia, Psicologia social, Gestão de Recursos Humanos, Serviço Social, Marketing, etc.) 

que pretendam fazer o tratamento estatístico de dados e proceder à sua interpretação, no âmbito das suas teses académicas. 

 

 

7ª edição do FÓRUM NACIONAL DE RESÍDUOS  

10 e 11.04.2013, Sana Lisboa Hotel 

 

O FÓRUM NACIONAL DE RESÍDUOS volta a reunir os profissionais do 

sector dos resíduos sólidos urbanos (RSU), naquele que é reconhecido 

como o espaço privilegiado de debate de temas de maior atualidade e 

pertinência para o mercado dos resíduos e todos os seus intervenientes.  

 

É já a 7ª edição do FÓRUM NACIONAL DE RESÍDUOS que o jornal 

Água&Ambiente organiza e que vai decorrer nos dias 10 e 11 de Abril de 

2013, no Sana Lisboa Hotel, em Lisboa. 

 

O novo documento estratégico para os resíduos sólidos urbanos que está a ser preparado pela tutela do ambiente é o mote do programa desta edi-

ção, que terá ainda um evento inédito centrado na gestão dos resíduos em tempo de crise. 

Inscrições  

2nd Call: 1st International Congress on Bioenergy 

The Organizing Committee of the 1st International Congress on Bioenergy, that will be held in Porta-

legre the days, 23th, 24th and 25th May 2013, would like to invite you to share your researches and 

your work with us, in an event where we will make an approach toall the areas related to bioenergy, 

from supply to comercialization, biomassprocessing, energy production, biofuels, etc. 

 

This congress is inserted in Bioenergia Portugal, the first event in Portugal related to this sector, whichintends to be a business platform, a space for 

discussion and debate, forconsolidating ideas, partnership creation, for the agregation of scientific andresearch skills, dynamization of technological 

innovation, promoting sinergies,the establishment of contacts. You can find all the information about the exhibition and the congress and its scientific 

areas in this web site: http://www.bioenergiaportugal.com/ 

We remember you that the deadline for sending abstracts is January 31st. 

 

We inform you that we will have in this congress: TECHNICAL CONFERENCES, PLENARY CONFERENCES, TECHNICAL VISITS and your participation on 

the congress gives you FREE ACCESS to the exhibition BIOENERGIA PORTUGAL. 

 

We give you the possibility to publish in the journal Ingeniería Educativa. 

 

We inform you that we have confirmed the first PLENARY COMMUNICATION 

titled: "Energy Valorization of Crude Glycerin from Biodiesel Production" 

which will be made by: PhD. Mário Costa, from the Lisbon Technical University. Soon, we will confirm you more technical visits and more conferences 

and workshps. 

 

The presentationof the papers will be made orally or by means of panels or posters. The publicationwill be made not only in the summary book but 

also in CD-ROM format with thewhole content of the papers. 

 

Please, if you have any question, contact us. All the communications and articles sending mustbe made by e-mail to con-

gress@bioenergiaportugal.com 

 

Finally, on behalf of the Organizing Committee we would like to invite all the Scientific Community to participate in this project, presenting papers or 

communications related to any of the proposed areas. 

 

 

Ciclo de Encontros “A Ciência na Prevenção e Mitigação dos 

Riscos em Portugal” 

Sessão “Riscos e Segurança Alimentar” 

 

Irá decorrer, dia 31 de janeiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Encontro “Riscos e Segurança Alimentar”, inserido no Ciclo “A Ciência na Preven-

ção e Mitigação dos Riscos em Portugal”. 

O programa da Sessão “Riscos e Segurança Alimentar”, inclui comunicações de investigadores do IICT, INIAV, INSA, IPMA, ITN/IST e LNEC, relativas à 

avaliação e mitigação de riscos associados à disponibilidade e à produção primária, riscos associados aos recursos hídricos e marinhos, riscos químicos 

associados a produtos alimentares. Estas apresentações serão precedidas de uma conferência proferida pelo Professor Doutor Fernando Bernardo da 

FMV, UTL. 

No portal http://iniciativariscos.wordpress.com poderá encontrar-se mais informações sobre o Ciclo de Encontros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Congresso Ibérico de Agroengenharia e Ciências Hortícolas 

De 26 a 29.08.2013, Madrid 

Download do documento em formato Adobe Acrobat  

 

 

 

 

 

 

 

No próximo dia 23 de Fevereiro terá lugar no Cineteatro de Alcobaça as Jornadas técnicas da AARA subordinadas ao tem: Repensar e inovar a ativida-

de agrícola: Objetivo Eficiência. 

Poderá ter acesso ao programa no documento em anexo, onde encontrará igualmente a respetiva ficha de inscrição. 

Download do documento em formato Adobe Acrobat  

    

Para outras informações  adicionais, contactar: 

Maria de Fátima Matos                

maria.matos@esa.ipsantarem.pt 

Telefone: 243307320 I Ext. 227 
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