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Concurso Aberto para Projetos de Cooperação Transnacional em Biotecno-

logia Industrial 2013 

Submissão de pré-propostas até 26.03.2013  

A ERA-IB-2, em conjunto com a EuroTransBio (ETB), abriu o 4º Concurso Transnacional para 

apoiar Projetos de Investigação Transnacionais Inovadores em Biotecnologia Industrial no 

seguinte âmbito: Industrial Biotechnology for Europe - an Integrated Approach. 

 O principal objetivo do concurso é promover a investigação europeia conjunta e atividades 

de desenvolvimento em biotecnologia industrial. Projetos conjuntos devem ter um mínimo 

de 3 e um máximo de 8 participantes, de um mínimo de 3 países parceiros da rede, partici-

pantes no concurso.  

Participam nesta convocatória 13 organizações financiadoras de Espanha, Bélgica, Dinamar-

ca, Alemanha, Finlândia, Noruega, Áustria, Polónia,  Portugal, Roménia, Rússia, Turquia e 

Reino Unido, sendo que cada organização financiará apenas os participantes do seu próprio 

país. Em Portugal, a organização financiadora participante é a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT).  

Os projetos devem focar um ou mais dos seguintes tópicos:  

• Improved enzyme systems for new and more efficient bioprocesses 

• Metabolic engineering of microorganisms, including the use of synthetic and systems bio-

logy approaches 

• Novel down-stream processes e.g. reduced costs 

• Fermentation and bio-catalytic processes, e.g. for platform chemicals, including bio-

monomers, oligomers and polymers 

• Biological processing (including separation and conversion) of biomass, including from side 

streams, and other renewable carbon sources into value added products 

 • New valuable products by plant and animal cell cultures 

 A FCT encoraja a participação de empresas na submissão de propostas, as quais deverão 

estar integradas em consórcios com Instituições de I&D. Os pagamentos a empresas não 

podem ultrapassar 50% do custo total da sua participação. 

 Informações detalhadas  

 

The Science for Peace and Security (SPS) Programme 

Deadline para apresentação de candidaturas: 02.04.2013 

A NATO através do seu Fellowship and Sponsorship Programme financia projetos de investi-

gação plurianuais relacionados com as questões de segurança. 

Neste ãmbito está incluido o The Science for Peace and Security (SPS) Programme, cujas 

prioridades foram revistas em Junho de 2012 e incluem, entre outras, as seguintes áreas:  

a) Energy security; 

b) Cyber defense; 

c) Environmental security; 

d) Security-related advanced technology, incluindo nanotechnologies, optical technology, 

micro satelites, metallurgy and the development of UAV platforms; 

e) Border and port security. 

 

Concurso Jovens Cientistas 2013 

Candidaturas até 19.04.2013 

O concurso visa promover os ideais da cooperação e do intercâmbio entre jovens cientistas 

e investigadores e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, Tecno-

logia, Investigação e Inovação. Destina-se a todos os estudantes a frequentar, em Portugal, 

o ensino básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior, com idades compreendi-

das entre os 15 e os 20 anos.  

 

Prémio EDP Inovação 2013 

Candidaturas até 13.05.2013 

O Prémio EDP Inovação traduz-se no incentivo do Grupo EDP ao desenvolvimento de novos 

projetos empresariais focados em inovação tecnológica ou em inovação de modelo de 

negócio, na área das tecnologias limpas no setor da energia.  

 

Aprovação de Projetos PRODER: como acelerar o processo? 

O PRODER simplificou o processo de comunicação e conhecimento da decisão de aprovação 

de projetos, permitindo aos beneficiários acelerar o respetivo processo de contratação. 

A partir de agora as decisões de aprovação de projetos passam também a ser comunicadas 

aos beneficiários por correio eletrónico, imediatamente após a tomada a decisão pelo Ges-

tor. 

O beneficiário irá receber na sua caixa de correio eletrónico essa comunicação com um link 

que o conduzirá diretamente ao Balcão do Beneficiário, onde tem à sua disposição a possibi-

lidade de consultar os termos da decisão e aceitá-los de imediato, se assim o pretender, 

acelerando todo o processo de contratação subsequente. 

Quem não o fizer ou pretender apresentar reclamação poderá sempre ficar à espera da noti-

ficação por correio normal e aguardar que o processo se desenrole dentro dos prazos habi-

tuais para estas situações; alertamos no entanto para a vantagem de recorrer ao mecanismo 

acelerado agora em vigor, uma vez que, como é do conhecimento público, existem muitos 

projetos em análise e o tempo de execução dos mesmos é naturalmente limitado, em fun-

ção do tempo de vida do Programa. 

Para informação mais detalhada sobre o modo de aceitação das decisões de aprovação, 

consulte o Guia do Utilizador do Balcão do Beneficiário. 
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