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III Jornadas Técnicas da Batata 

17.04.2013, Auditório da ESAS 

Pretende-se com as “III Jornadas Técnicas da Batata” dar continuidade à discussão pública 

sobre a fileira da batata contribuindo para a sua modernização e organização. 

Programa e Ficha de Inscrição em anexo 

 

2ª edição do curso sobre Energia e Alterações Climáticas 

De 15 a 20.04.2013 

Tem como objetivo proporcionar aos formandos conhecimentos quantitativos e qualitativos do sector 

energético e do seu impacte ambiental ao nível das emissões de gases com efeito de estufa e conse-

quências quanto às alterações climáticas. 

O curso está acreditado pelo CCPFC faz parte das ações de formação dirigidas a professores do Ensino 

Básico Secundário e Profissional embora também esteja aberto a outros participantes nomeadamente 

estudantes do Ensino Superior e a Técnicos do sector energético. 

 O curso tem o apoio da Fundação EDP 

Inscrição ; Folheto da ação 

O encontro sobre “As Redes na Conservação e Valorização dos Recursos Genéticos Vegetais” pretende 

evidenciar a importância estratégica dos recursos genéticos vegetais na agricultura e alimentação. Será 

discutida a importância do papel das redes na atividade de conservação e valorização dos recursos 

genéticos vegetais. Nesta jornada, os participantes terão oportunidade de partilhar experiências e 

estabelecer contatos para futuras colaborações. 

O objetivo geral do encontro será intensificar a colaboração entre os centros de investigação que se 

dedicam à atividade de recursos genéticos e divulgar os trabalhos de experimentação que estão a ser 

desenvolvidos pelos parceiros envolvidos nesta atividade. 

Programa 

 

 

 

 

MOSTRA DE ESTUDOS DO OESTE DE PORTUGAL 

I Feira do Conhecimento do Oeste 

Call for Studies  

24 e 25.05.2013, GAE - Parque de Negócios de Alcobaça 

No atual contexto de mercado e concorrência e na resposta à crise, a promoção do conhecimento sur-

ge como uma das apostas mais importantes, no sentido de encontrar respostas criativas e dinâmicas 

que promovam o desenvolvimento económico e social sustentável. As novas gerações mais escolariza-

das e detentoras de mais capital teórico afirmam-se menos empreendedoras na criação do autoem-

prego, a carecer de novas redes entre as quais o encontro geracional de saberes (empresários anfi-

triões e jovens quadros altamente qualificados). 

A Feira destina-se a: 

1) dar a conhecer os trabalhos académicos, de todas as áreas, que têm por objeto o Oeste; 

2) potenciar a interligação entre trabalhos académicos e as realidades económicas e sociais da região; 

3) promover o diálogo intrarregional e inter-relacional sobre os problemas e potenciais do Oeste. 

A feira tem enfoque em todas as áreas do conhecimento, desde as Ciências Económicas e Sociais, à 

Física e Química, Engenharias, Matemática (…). A Feira aceita e desafia também a participação de tra-

balhos e oradores com registos de patentes (produtos, processos, técnicas e tecnologias), desde que 

os seus trabalhos incidam sobre a região. A Feira contará ainda com a presença de personalidades rele-

vantes de várias áreas, com ligação ao Oeste. A todos os interessados informa-se que estão abertas as 

inscrições para participação com apresentação/mostra dos seus trabalhos (i), a submissão de comuni-

cações que decorrerão em simultâneo (ii) e, ainda, a participação numa entrevista na TV Fábrica do 

Empresário (iii). Cada participante pode optar por apenas expor no dia do evento o seu trabalho. 

Destinatários: 

Investigadores, criadores de patentes, docentes, estudantes de mestrado e doutoramento. 

Datas importantes: 

Apresentação de comunicações em workshop - Inscrição até 5 de maio 

Participação em entrevista na TV Fábrica do Empresário - Inscrição até 30 de abril 

Limite para receção dos estudos sem presença do autor na Feira - Até 20 de maio 

 

Concurso trabalho técnico-científicos - Jornadas Técnicas - Compostos Naturais na 

Industria Alimentar 

A crescente regulamentação da utilização de compostos de síntese e a tendência de consumo de pro-

dutos mais saudáveis e menos manipulados impõe a divulgação de novos compostos, produtos natu-

rais que podem ser incorporados nos alimentos. Para divulgar novos compostos e/ou produtos natu-

rais que possam ser incorporados nos alimentos, novas técnicas de extração de compostos com inte-

resse nas mais variadas áreas ou simplesmente dar a conhecer o que de melhor se tem feito nesta 

área, várias entidades do sector alimentar estão preparar as Jornadas Técnicas "Os Compostos Natu-

rais na Industria Alimentar". 

 Estas jornadas dividem-se em 2 momentos: 

- 15 de Maio | 9h»18h | BiocantPark  em Cantanhede  

- 29 de Maio |9h»18h |TAGUSVALLEY -Tecnopolo do Vale do Tejo em Abrantes  

 Além das conferências, este evento inclui um BrokerageEvent e uma Exposição de Posters.  

Destinatários: técnicos e investigadores das Empresas do Sector Alimentar, Centros Tecnológicos e 

Universidades. 

 Objetivos: 

- Envolver os vários intervenientes na investigação 

Pré-inscrição Regulamento 

 

International Dissemination Conference in Portugal  

29 e 30.05.2013, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar , Peniche 

 

A Disseminação  de Agroturismo será realizada na ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar, em Peniche, nos dias 28 a 31 de Maio de 2013, organizada pela Associação Internacional de Pro-

fessores, Globipercepção, sediada em Almagreira. 

A conferência terá como locutores estudantes diversos dos diversos Parceiros (Eslováquia, Grécia, 

Noruega, Países Baixos, Portugal, Roménia e Suécia) que apresentarão as boas práticas do Agroturismo 

Esta Disseminação constitui uma excelente oportunidade para a partilha de experiências e o aprofun-

dar os conhecimentos sobre as novas tendências de nicho que se abrem no vasto setor do Turismo. 

Programa 

 

Call for food additives usage level and/or concentration data in food and beverages 

intended for human consumption   

Até 31.07.2013 

Concursos Abertos   

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 
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http://www.ceeq.isel.ipl.pt/EAC_INSC/EAC.htm
http://www.ceeq.isel.ipl.pt/EAC_INSC/Folheto_2013.pdf
http://riteca.eu/documents/download_file/f357a36baa5286dfdbf40f19e053e875265de8ab
https://docs.google.com/forms/d/1fL_VX8iwlk6FOWsfXkH1FLWsNHgmujtbMbbKSBBWLNM/viewform?pli=1
http://www.tagusvalley.pt/pergamum/inovlinea/jornadas%20t%C3%A9cnicas/Regulamento%20Tecnico_Cientifico.pdf
http://www.giturprojects.com/agritourism/texto.php?cat=153
/en/calls/call/130327.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
/en/calls/call/130327.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://investigacaonaesas.weebly.com/index.html
http://investigacaonaesas.weebly.com/bolsas-de-investigaccedilatildeo.html
http://investigacaonaesas.weebly.com/agenda-cientiacutefica.html
http://investigacaonaesas.weebly.com/outras-informaccedilotildees.html
http://www.ceeq.isel.ipl.pt/
http://www.fc.fabricadoempresario.pt/
http://riteca.eu/pages/fitogenetico
http://www.giturprojects.com/agritourism/texto_imagem.php?cat=144

