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Concurso para Projetos Colaborativos de I&D em Materiais Avançados                             

De 03.04 a 03.05.2013 

Encontra-se aberto concurso de projetos de I&D em Materiais Avançados, lançado pelo Departamento de Cooperação Internacional 

do Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China (MOST) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e que 

marca o início das atividades no âmbito do Centro de Inovação Conjunto em Materiais Avançados Portugal-China. 

Serão aceites propostas para projetos de I&D nas seguintes áreas de investigação: 

• Materiais Biomédicos 

• Nanotecnologia e Nanomateriais 

• Materiais Sustentáveis 

• Materiais para a Energia 

São destinatários deste concurso investigadores e instituições dedicadas à investigação avançada nas áreas acima referidas, em Por-

tugal e na China. 

Cada projeto deverá envolver pelo menos dois grupos de investigação, com um parceiro chinês e um parceiro português, e apresen-

tar um plano de investigação conjunto. 

A FCT e o Departamento de Cooperação Internacional do MOST disponibilizarão 300.000€ cada para o cofinanciamento de até três 

projetos exploratórios com a duração de um ano. 

 As propostas deverão ser enviadas simultaneamente para a FCT pelos parceiros portugueses e para o MOST pelos parceiros chineses, 

no formato correspondente. 

Os candidatos portugueses deverão preencher o Formulário de Candidatura e enviar para jicam2013@fct.pt. 

Não serão consideradas propostas de projetos submetidas por apenas um parceiro. 

Para mais informações consulte o Edital do concurso (em inglês).  

Prémio Científico Casa da América Latina/Santander Totta 2013               

Candidaturas até  31.05.2013 

O Prémio, que distingue teses de doutoramento realizadas em universidades de Portugal ou da Améri-

ca Latina por investigadores portugueses ou latino-americanos, privilegia trabalhos cujos temas sejam 

de interesse comum para ambos os lados, ou que resultem da cooperação entre instituições universi-

tárias portuguesas e latino-americanas. 

O Prémio contempla três categorias - Ciências Sociais e Humanas, Tecnologias e Ciências Naturais, 

Ciências Económicas e Empresariais, e consiste na atribuição de 5.000 euros a cada um dos premia-

dos. 

Podem candidatar-se ao Prémio todos os interessados que preencham, à data da candidatura, os 

seguintes requisitos cumulativos e imperativos: 

 a) Serem oriundos de Portugal ou de um País da América Latina. 

b) Terem concluído o Doutoramento numa Universidade Portuguesa ou Latino-Americana há menos 

de três anos em relação à data limite da candidatura. 

c) Terem obtido uma classificação mínima de “Bom” ou equivalente na dissertação de Doutoramento, 

conforme emitido pela Instituição onde foi realizado. Não havendo na referida Instituição a atribuição 

de classificação dos Doutorandos, deverá ser enviada declaração oficial nesse sentido ou cópia da ata 

do Júri das provas de Doutoramento. 

Regulamento disponível aqui. 

Informação adicional aqui. 

 

Ciência Viva - 21º Concurso Jovens Cientistas e Investigadores                                  

Candidaturas até 19.04.2013 

A Fundação da Juventude, em colaboração com a Ciência Viva, está a promover a 21ª Edição do Con-

curso Jovens Cientistas e Investigadores, o qual tem como objetivo promover a cooperação e do inter-

câmbio entre jovens cientistas e investigadores, e estimular o aparecimento de jovens talentos. Pre-

tende-se, ainda, com este concurso atrair os jovens para carreiras profissionais ligadas à Ciência e à 

Tecnologia, à Investigação e ao Desenvolvimento. 

O Concurso consiste na realização de projetos / trabalhos científicos inovadores, por alunos do ensino 

básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior. A fase de inscrições já está a decorrer, contan-

do com a participação em particular das Escolas, Clubes de Ciência, Associações ligadas à Investigação 

e ao Ambiente. 

Os trabalhos devem ser desenvolvidos numa das seguintes áreas de estudo: Biologia, Ciências da Terra, 

Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharia, Física, Informática/

Ciências da Computação, Matemática e Química. Os melhores trabalhos serão selecionados e poste-

riormente apresentados na Mostra de Ciência, que terá lugar no Museu da Eletricidade, em Lisboa. 

Os estudantes devem ter entre 15 e 20 anos. Podem concorrer individualmente ou em grupo, no máxi-

mo de 3 elementos. 

As inscrições são realizadas somente por via eletrónica no website oficial do concurso. 

Mais informações aqui. 

Concursos Abertos   

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 

O projeto Energia de Portugal pretende promover a veia empreendedora dos portugueses, ajudando-os a criar negócios. Vamos 

demonstrar a importância da criação de novos negócios e desmistificar as dificuldades inerentes ao lançamento de empresas. Este 

programa não é um concurso de ideias, mas sim uma verdadeira fábrica de startups, que vai preparar as 50 equipas selecionados 

para lançarem a sua startup no final de 8 semanas intensas de aceleração.  

Datas Importantes: 

18 de abril 2013 
Data limite para inscrições individuais  em Sessões de Ajuda à Constituição de Equipas. 
 
19 e 20 de abril 2013 
Sessões de Ajuda à Constituição de Equipas. 
 
4 de maio 2013 
Encerramento de candidatura em equipa . 
 
4 a 11 de maio 2013 
Seleção e comunicação das 50 equipas selecionadas para participarem nos Bootcamps. 
 
17 de maio 2013 
Cerimónia de lançamento do Energia de Portugal 2013. 
 
18 de maio a 6 de julho 2013 
Realização dos Bootcamps. As equipas trabalharão na definição, validação e apresentação das ideias de negócio. Setembro 2013In-
vestment Pitch. Marca o final da iniciativa. Momento em que as 15 equipas finalistas apresentam as suas ideias a investidores, Busi-
ness Angels e empresas de Capital de Risco. 
  

As candidaturas aos Bootcamps são feitas exclusivamente em equipa. As equipas são obrigatoriamente constituídas por um mínimo 

de 3 e um máximo de 4 elementos. Deverão ser feitas através da submissão do formulário equipa  que inclui: a descrição da equipa, 

do projeto e um vídeo com o pitch do projeto. 

Todos os que desejem candidatar-se e não tenham equipa ou que lhes faltem elementos para a constituição de uma, poderão inscre-

ver-se (inscrições limitadas à capacidade das salas) nas Sessões de Ajuda à Constituição de Equipas. As inscrições deverão ser feitas 

através do preenchimento do formulário individual . 

Ler mais: http://expresso.sapo.pt/as-datas-mais-importantes=f798479#ixzz2PxLvIh6G  

Energia de Portugal 2013                  
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