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Programa de Bolsas “Janela Europeia” do Governo Chinês 

Candidaturas até 30.04.2013 

Encontram-se abertas candidaturas para o programa de bolsas “Janela Europeia” do Governo Chinês, 

no âmbito do Projeto China-EU High Level People-to-people Dialogue (HPPD). 

Este programa pretende atribuir 198 bolsas completas a estudantes da União Europeia para o ano aca-

démico 2013.2014, para diversas áreas de estudo.  

 

Eslováquia - Programa Nacional de Bolsas de Estudo. 

Candidaturas até 30.04.2013 

Encontram-se abertas candidaturas para o Programa Nacional de Bolsas de Estudo 2013/2014 da 

República da Eslováquia. 

Destinatários: Este programa dirige-se a estudantes de ensino superior, doutorandos, docentes e 

investigadores que tenham interesse em fazer um período de mobilidade na Eslováquia.  

 

 

Governo da Letónia - Atribuição de bolsas para realização de estudos e investiga-

ção. 

Candidaturas até 01.05.2013 

Encontram-se abertas candidaturas para o programa de bolsas State Education Development Agency 

da Letónia a atribuir a estudantes e docentes portugueses tendo em vista a realização de estudos ou 

investigação em instituições de ensino superior deste país, no ano letivo 2013-2014, bem como para 

participar em escolas de verão. 

 

Para informações adicionais consultar anexo ou contactar: 

Mrs. Aija Jakovi?a 

International Cooperation Programme Unit 

Management and External Cooperation Department 

scholarships@viaa.gov.lv 

Tel. + 371 67814331  

 

 

Programa PESSOA – Apoio à Execução de Projetos Conjuntos de Investigação 

Candidaturas até 21.05.2013 

Encontra-se aberto concurso para a concessão de subsídios de apoio à execução de projetos conjuntos 

de investigação no âmbito do Programa PESSOA, em todas as áreas científicas (biénio 2014/2015). 

PESSOA é o Programa Hubert Curien (PHC)  luso-francês, gerido em Portugal pela FCT e em França pelo 

CAMPUSFRANCE , e que tem como principal objetivo a implementação do intercâmbio científico e 

tecnológico de excelência entre laboratórios de investigação dos dois países, favorecendo o apareci-

mento de novas equipas e novos temas de cooperação. 

Podem candidatar-se  a este Programa laboratórios de investigação de instituições do ensino superior, 

instituições de investigação ou empresas dos dois países. 

As equipas de investigação devem obrigatoriamente incluir jovens investigadores, sendo dada priori-

dade a novos projetos/novas equipas, bem como aos projetos que incluam a organização conjunta 

de Workshops. 

O financiamento a conceder pela FCT tem um valor único anual, sujeito às disponibilidades orçamen-

tais e destina-se ao apoio da realização de workshops conjuntos, bem como às despesas de viagem e 

estadia de elementos das equipas portuguesas em França (prioridade para as deslocações de jovens 

investigadores). 

A duração de um projeto de investigação é de dois anos.  

As candidaturas deverão ser enviadas à FCT, através de e-mail, pela equipa portuguesa e ao CAMPUS-

FRANCE pela equipa francesa.  

 Mais informações 

 

 

 

Concurso Nacional de Inovação BES  

Candidaturas até 28.06.2013 

A nona edição do Concurso Nacional de Inovação BES já arrancou com o intuito de, mais uma vez, pre-

miar e divulgar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação em áreas de aplicação ligadas 

aos recursos endógenos do País e dirigidos à melhoria de produtos, processos ou serviços. 

 

Com efeito, o concurso está organizado por categorias setoriais, o que faz com que os projetos a con-

curso tenham de ter uma aplicação concreta no contexto de um dos setores selecionados. 

Na edição deste ano do Concurso Nacional de Inovação BES, são quatro os setores a concurso: 

Processos Industriais 

Saúde 

Tecnologias de Informação e Serviços 

Recursos Naturais 

 

Para participar deverá ler o regulamento e preencher o formulário de candidatura. 

Regulamento; Formulário de candidatura; Mais informações aqui. 

 

 

 

3as Jornadas em Ciências e Engenharia do Ambiente 

23.04.2013, Escola Superior Agrária de Viana do Castelo 

 

No âmbito das atividades extracurriculares previstas, a Comissão de Curso de Licenciatura em Enge-

nharia do Ambiente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-IPVC)

promove as 3as Jornadas em Ciências e Engenharia do Ambiente. Estas Jornadas pretendem apresen-

tar e discutir temas atuais que incidem sobre as principais áreas de competência deste Curso de Licen-

ciatura, respondendo aos interesses e expectativas dos seus alunos e dos restantes alunos da Acade-

mia, visando a participação dos docentes, investigadores e técnicos do IPVC, profissionais e entidades 

do sector. Simultaneamente este encontro visa o interconhecimento, o debate e a formulação de ini-

ciativas conjuntas entre estes interlocutores.  

O evento decorrerá no próximo dia 23 de Abril, no Auditório Professor Eugénio Castro Caldas, da ESA-

IPVC, com início dos trabalhos pelas 9h15, e será marcado pela presença de individualidades de reco-

nhecido mérito académico e profissional, e interação, com sessões técnico-científicas organizadas em 

quatro painéis temáticos: Tecnologias Ambientais, Recursos Hídricos, Planeamento e Ordenamento do 

Território e Avaliação e Gestão Ambiental.  
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