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Reabertura do Fundo de Apoio à Comunidade Científica 

Foi reaberto o Fundo de Apoio à Comunidade Científica (FACC), um programa específico da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT) que se destina a apoiar atividades da comunidade científica e das suas institui-

ções, que promovam o seu desenvolvimento e internacionalização. 

 Este programa encontra-se aberto em permanência, no entanto existem diferentes prazos para apresentação de candidaturas de 

acordo com o tipo de apoio pretendido. 

 Presentemente, o FACC apoia as seguintes iniciativas: 

1. Apoio ao funcionamento de sociedades científicas ou de outras instituições científicas da mesma natureza 

2. Apoio à organização de reuniões científicas em Portugal  

3. Apoio à edição de publicações não periódicas de natureza científica  

4. Estímulo à internacionalização da comunidade científica nacional  

Como concorrer 

Regulamento do Concurso 

Formulários e outros documentos 

 

 LIFE+ 2013 

Candidaturas até 25.06.2013 

Foi recentemente publicado pela Comissão Europeia o convite à apresentação de candidaturas ao 

programa LIFE+ 2013, o qual abrange os seguintes temas: 

 O presente anúncio de convite abrange os seguintes temas: 

1. LIFE+ Natureza e Biodiversidade 

Principal objetivo: Proteger, conservar, recuperar, monitorizar e facilitar o funcionamento de sistemas naturais, de habitats naturais e 

da flora e fauna selvagens, a fim de suster a perda de biodiversidade na UE, incluindo a diversidade de recursos genéticos. 

2. LIFE+ Política e Governação Ambiental 

Principais objetivos: 

Alterações climáticas: Estabilizar a concentração de gases com efeito de estufa a um nível que evite um aumento da temperatura 

global de mais de 2 °C; 

Água: Contribuir para uma melhor qualidade da água mediante o desenvolvimento de medidas eficazes em termos de custos destina-

das a permitir um bom estado ecológico das águas, com vista a desenvolver planos de gestão de bacias hidrográficas ao abrigo da 

Diretiva 2000/60/CE (Diretiva- -Quadro Água). 

Ar: Atingir níveis de qualidade do ar que não tenham efeitos negativos nem riscos significativos para a saúde humana e o ambiente; 

Solos: Proteger e assegurar uma utilização sustentável dos solos mediante a preservação das funções dos solos, a prevenção de 

ameaças aos solos, a atenuação dos respetivos efeitos e a reabilitação dos solos degradados. 

Ambiente urbano: Contribuir para a melhoria do desempenho ambiental das zonas urbanas da europa. 

Ruído: Contribuir para o desenvolvimento e implementação de políticas em matéria de ruído ambiente; 

Produtos químicos: Até 2020, melhorar a proteção do ambiente e da saúde contra os riscos colocados por produtos químicos 

mediante a implementação da legislação nessa matéria, em especial do Regulamento n. o 1907/2006 (REACH) e da Estratégia Temáti-

ca sobre a Utilização Sustentável dos Pesticidas; 

Ambiente e Saúde: Desenvolver a base de informações para a política no domínio do ambiente e da saúde (Plano de Ação Europeu 

Ambiente e Saúde); 

Recursos naturais e resíduos: Desenvolver e aplicar políticas destinadas a assegurar a gestão e utilização sustentáveis dos recursos 

naturais e dos resíduos, a melhorar os desempenhos ambientais dos produtos e a garantir padrões sustentáveis de produção e consu-

mo, bem como a prevenção, valorização e reciclagem de resíduos. Contribuir para uma implementação eficaz da Estratégia Temática 

de Prevenção e Reciclagem de Resíduos; 

Florestas: Proporcionar, especialmente através de uma rede de coordenação da UE, uma base concisa e abrangente de informações 

florestais relevantes para as políticas relacionadas com as alterações climáticas (impacto nos ecossistemas florestais, atenuação, efei-

tos de substituição), a biodiversidade (informações de base e zonas florestais protegidas), os incêndios florestais, as condições das 

florestas e as funções protetoras das florestas (água, solo e infraestrutura), bem como contribuir para a proteção das florestas contra 

incêndios; 

Inovação: Contribuir para o desenvolvimento e demonstração de abordagens políticas, tecnologias, métodos e instrumentos inova-

dores a fim de apoiar a implementação do Plano de Ação para as Tecnologias Ambientais (ETAP); 

Abordagens estratégias: Promover a implementação e cumprimento efetivos da legislação da União em matéria de ambiente, 

melhorar a base de conhecimentos para fins da política ambiental e melhorar o desempenho ambiental das PME. 

Mais informações aqui.  

        
        

 Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2013  

Candidaturas até 12.04.2013 

 

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) são uma iniciativa da Comissão 

Europeia, dinamizada pela DG Empresa e Indústria, em parceria com entidades nacionais de coordenação em cada Estado-Membro. 

O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. é o coordenador da iniciativa em Portugal. 

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial têm por objetivo: 

identificar e reconhecer atividades e iniciativas de sucesso que visem a promoção de empresas e do empreendedoris-

mo; 

divulgar e partilhar exemplos de melhores políticas e práticas de iniciativa empresarial; 

 sensibilizar para o papel desempenhado na sociedade pelos empresários e pelos empreendedores; 

incentivar e inspirar potenciais empreendedores. 

O concurso privilegia o papel do setor público, a nível local, regional e nacional, na criação de um ambiente favorável ao desenvolvi-

mento das empresas e do empreendedorismo, através de projetos ou iniciativas já desenvolvidas ou em desenvolvimento. Os projec-

tos devem existir há pelo menos dois anos, e podem ser financiados por fundos da União Europeia. 

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial estão abertos às entidades públicas na União Europeia, Croácia, Islândia, Noruega, 

Sérvia e Turquia. 

Com esta edição, passaram a ser elegíveis em qualquer uma das categorias a concurso iniciativas de âmbito local, regional ou nacio-

nal. 

Podem concorrer organizações nacionais, municípios, regiões e comunidades, bem como parcerias público-privadas entre entidades 

públicas e empreendedores, programas educativos e organizações empresariais. 

 Mais informações aqui. 

                            

Ações - Bolsas Marie Curie 

Vão abrir no dia 14 de Março os últimos concursos do FP7 para bolsas individuais de 

mobilidade internacional das Ações Marie. Poderá submeter a sua candidatura a qual-

quer um dos tipos de bolsa, Intraeuropeias (IEF), Internacionais de Entrada na Europa 

(IIF) e Internacionais de Saída da Europa (IOF) até Agosto do corrente ano. O concurso para bolsas de reintegração na carreira (CIG) 

está aberto até Setembro. 

Estas bolsas destinam-se a investigadores experientes, com doutoramento ou, pelo menos, com quatro anos comprovados de investi-

gação (full time) e pode ser útil para si ou para enriquecer os recursos humanos da sua instituição. 

 

 

Seminário "Como reduzir a fatura da energia na indústria" 

07.03.2013, Edifício de Exposições da NERSANT  

O Agrocluster Ribatejo com o apoio da NERSANT promove uma sessão de informação e debate sobre o Como reduzir a fatura da 

energia na indústria, a realizar no próximo dia 7 de Março de 2013, no Edifício de Exposições da NERSANT, em Torres Novas, a partir 

das 17h00. 

A participação neste seminário é gratuita, mas a inscrição é válida após a receção da ficha de inscrição anexa. 

 

Conferência Interação Universidade-Indústria  

28 e 29.05.2013, Amsterdão  

A “Conferência Interação Universidade-Indústria” terá lugar nos próximos dias 28 e 29 de Maio de 

2013 em Amsterdão. 

“With an unprecedented response to the call for abstracts, get set to join over 200 academics, tech-

nology transfer professionals, industry representatives, entrepreneurs and policy makers and engage 

in a rich dialogue over two days at the 2013 University-Industry Interaction Conference in Amsterdam. At the conference, you will 

learn about the latest research results and good practice case studies through presentations from leading experts on University-

Industry Interaction, and discuss the future for university-industry interaction.” 

Os valores e os prazos para inscrição podem ser consultados no portal do evento (http://www.university-industry.com/index/

registration) destacando-se que as inscrições até 25 de março terão um valor mais reduzido. 

Informação adicional sobre este evento encontra-se disponível no seguinte portal: http://www.university-industry.com       

 

Programa de Agricultura e Irrigação - Bolsas Acadêmicas Dis-

poníveis Departamento Lusófono— Seminário Internacional 

Tecnologia Agrícola e de Irrigação 

Inscrições Abertas para o Próximo Programa: De 29.05 a 12.06.2013 

O seminário tem como principal finalidade compartilhar a experiência de Israel, 

demonstrando a sua capacidade de inovar e superar desafios, criando e 

adaptando novas tecnologias de acordo com as suas necessidades. 

Durante os 15 dias do Seminário você poderá ter contato direto, através das 

visitas de estudos promovidas pelo Instituto Galilee, com diversas instituições 

agrícolas e ver de perto suas soluções, inovações e tecnologia aplicada, podendo aprender na prática com a experiência de seus 

gestores. 

O Instituto Galilee garantirá uma Bolsa de Estudos para os candidatos qualificados no valor de (NIS 9.870), cobrindo integralmente as 

despesas do Seminário cabendo ao aluno apenas o pagamento das despesas de hospedagem e alimentação, bem como aquisição do 

bilhete aéreo.  

Consulte aqui mais detalhes do Conteúdo Programático 

 

V CONFERÊNCIA DE INOVAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR (CISA) 

19.04.2013, Auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar  

No dia 19 de Abril, no Auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, decorrerá a 

V CONFERÊNCIA DE INOVAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR (CISA). 

Os principais eixos temáticos a ser abordados são a inovação alimentar e a qualidade e segurança alimentar.  

Pode consultar-se o programa aqui  

Esta conferência destina-se a estudantes, profissionais e empresas do setor.  

Ficha de inscrição. 

Mais informações consultar site da conferência  
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