
  
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estímulo à Contratação de Trabalhadores por Startups 

No incentivo à contratação por startups, através do reembolso das prestações à segurança 

social até determinados montantes máximos, durante o período máximo de 18 meses.  

O objetivo é aumentar a competitividade das start ups através da diminuição de encargos 

com empregados.  

A empresas criadas há menos de 18 meses e menos de 20 trabalhadores.  

O montante do incentivo varia conforme se trate da contratação de um desempregado 

ou não, ou seja um contrato a termo ou sem termo.  

Consulte a Portaria 432/2012, de 31 de Dezembro que cria a medida de estímulo à Contra 

tação de Trabalhadores por Startups 

Mais informação no Portal do IEFP                       

               

FORSYS 2013—Decision support systems for Sustainable Forest Manage-
ment 
De 24 a 26.04.2013, Umeá Sweden 
 
Sustainable Forest Management (SFM) is commonly regarded as the most effective way to 

achieve a sustainable resource use, satisfying social, economical and environmental objec-

tives. It brings together different stakeholders and should account for the needs of current 

as well as future generations. The need for enhanced forest Decision Support Systems 

(DSSs) is crucial for realizing SFM due to the multitude of purposes and different, often 

conflicting, goals that forests should satisfy. 

 

Some important dates: 

October 1st, 2012: Call for submission of presentations and posters 

November 18th, 2012: Deadline submission of presentations and posters 

March 13th, 2013: Early bird registration  

 

34ª Reunião de Primavera da SPPF              

29 e 30.04.2013, ISA 

A Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens (SPPF) e o Centro de Ecologia Aplicada 

“Prof. Baeta Neves” (CEABN) organizam, em parceria, a XXXIV Reunião de Primavera da 

SPPF, sob o tema “Gradientes de Pastoreio: do bravio ao doméstico” que decorrerá nos 

dias 29 e 30 de Abril no Instituto Superior de Agronomia (Ver programa anexo). 

Para mais informações consulte www.sppf.pt ou envio um E-mail: sppf@sppf.pt ou Tlf. 

268637741/59  

 

Concurso de Trabalhos Técnico-Científicos - Jornadas Técnicas - Compos-

tos Naturais na Industria Alimentar  

15.05.2013, Cantanhede e 29.05.2013, Abrantes 

No âmbito das Jornadas Técnicas - Compostos Naturais na Indústria Alimentar, que decorrerão em 

dois momentos -  15 de Maio,  em Cantanhede e a 29 de Maio, em Abrantes - está a ser preparado 

um Concurso de Trabalhos Técnico-Científicos, com o objetivo de divulgar e estimular a investigação 

realizada em torno dos Compostos Naturais, no contexto da indústria alimentar. 

Assim sendo, vimos por este meio convida-lo(a) a participar no Concurso de Trabalhos Técnico-

Científicos, aberto a todos os investigadores, professores e alunos, cujos trabalhos se enquadrem 

numa ou mais vertentes do tema Compostos Naturais na Indústria Alimentar. 

Pretende-se que os Resumos/ “Abstracts” a concurso dêem a conhecer as últimas tendências e inova-

ções técnico-científicas relacionadas com a temática, promovam a troca de conhecimentos e fomen-

tem a utilização de compostos naturais como substitutos a compostos de síntese. 

Os concorrentes, cujos resumos sejam selecionados, terão a oportunidade de expor um Poster relati-

vo aos mesmos, no decorrer das Jornadas Técnicas. 

Para mais informações relativas ao Concurso, consulte por favor o Regulamento Técnico-Científico, 
em anexo.   

 

VII Congresso Mundial do Presunto 

De 28 a 31.05.2013, Ourique 

A Casa do Porco Preto, marca pertencente à Barrancarnes – Transformação Artesanal S.A. 

vai dar o seu contributo para o VII Congresso Mundial do Presunto. 

O programa permite aos seus participantes a oportunidade de estarem presentes em 

vários momentos importantes do congresso: 

• Eleição do Prémio de Trajetória Empresarial e Científica;               

• Sessão de abertura;                     

• Degustação de produtos derivados do Porco Alentejano;                

• Conferências;                     

• Prova de Presuntos do Mundo;                    

• Jantar de Gala;                     

• Sessão de Encerramento;                     

• Almoços. 

Veja aqui o vídeo promocional 

Faça aqui a sua inscrição 

Consulte aqui o programa preliminar 

 

International Summer School on Principles—Oriented Systems Biology 

01 a 12.06.2013, Cantanhede 

An intensive hands-on training program oriented towards discovering and understan-

ding new organization principles in organism and molecular Biology. 

 

Systems biology is beginning to unveil organization principles that apply across organisms, 

cell types and modules, raising the hope that Biology too will become a predictive science. 

Such principles emerge from the interplay between three factors. Namely, the physical-

chemical limits that constrain what organisms can accomplish given the available resour-

ces; the performance requirements that organisms must fulfill in their environment in 

order to effectively spread their genes onto the next generation; and the evolutionary 

dynamics that determine if and how feasible designs become prevalent in populations. 

This summer school will provide training on the theoretical foundations and computational 

tools that are required to achieve a deeper appreciation of that interplay. 

For further information please visit: http://www1.biocant.pt/summer_school/

index.php 

Concursos Abertos   

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 
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