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Green Project Awards 2013            

Candidaturas até 31.05.2013 

Poderão concorrer ao Green Project Awards Portugal projetos e iniciativas, produtos e serviços, que 

visem o desenvolvimento sustentável e que tenham sido implementados ou disponibilizados em Por-

tugal nos últimos três anos, inscritos nas seguintes categorias:  

• AGRICULTURA, MAR E TURISMO  

• INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

• TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO  

• GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS  

• PRODUTO OU SERVIÇO  

• CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO  

As candidaturas serão entregues, exclusivamente, em formato digital, através do envio do formulário 

de inscrição completamente preenchido, disponível no website.  

O Green Project Awards prevê a atribuição de um galardão e menções honrosas para cada categoria, 

atribuídas pelo Júri, às candidaturas que ache meritórias. Poderá ainda ser considerada a atribuição de 

bolsas de investigação ou estudo, em universidades parceiras, ou estágios em entidades e empresas 

apoiantes do Green Project Awards, por sugestão do Júri e após validação por parte da Organização. 

Os vencedores do Green Project Awards poderão ser convidados a expor os seus projetos em cerimó-

nias do Green Project Awards Worldwide (Brasil, Cabo Verde, Moçambique) que decorrerá em 2013. 

Regulamento, formulários e informação adicional 

 

 

Convénio entre a FCT / DAAD – Abertura de concurso                                           

Candidaturas até 15.05.2013 

 A FCT e o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) têm aberto concurso para intercâmbio de 

investigadores no âmbito de projetos comuns de investigação. 

O financiamento destina-se, estritamente, à mobilidade de participantes nos projetos: despesas de 

viagem e estadia da equipa portuguesa na Alemanha. 

As equipas deverão incluir jovens investigadores. 

Será dada prioridade a novos projetos/novas equipas.  

Parceria FCT/CAMPUSFRANCE: Programa Pessoa – abertura de concurso                               

Candidaturas até 21.05.2013 

Informa-se que se encontra aberto concurso para a concessão de subsídios de apoio à execução de 

projetos conjuntos de investigação, em todas as áreas científicas, no âmbito do Programa Pessoa. 

Podem candidatar-se 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.  

Será dada prioridade a novos projetos/novas equipas, bem como aos projetos que incluam a organiza-

ção conjunta de Workshops.  

Parceria FCT/ MANUNET II - Concurso Aberto para Projetos de Cooperação Transna-

cional desenvolvidos pela indústria transformadora.                    

Candidaturas até 10.07.2013 

A MANUNET II tem aberto concurso transnacional para desenvolvimento de projetos de investigação 

de empresas ligadas à indústria transformadora e seus parceiros estratégicos, privilegiando as seguin-

tes características: 

• Atividades de I&D transnacionais e colaborativas, com um grau significativo de inovação e risco cien-

tífico e técnico;  

• Orientação para o mercado;  

• Aplicação e utilização prática de tecnologias de manufatura;  

• Competência dos parceiros do projeto nas suas respetivas áreas;  

• Valor acrescentado pela colaboração transnacional;  

• Escala de impacto e posição no mercado do candidato.  

Parceria FCT/ ERASynBio—CONCURSO TRANSNACIONAL DA ERASynBio (2013)     

Candidaturas até 15.07.2013 

Encontram-se abertas candidaturas para o primeiro concurso transnacional da EraSynBio, que preten-

de abordar áreas de investigação amplas, tendo como base a definição atual da Biologia Sintética e a 

sua distinção da Engenharia Genética Clássica e de outras áreas como os Sistemas Biológicos.  

 

Espera-se que os projetos abordem temáticas relacionadas com os conceitos de Engenharia do design, 

construção, modularidade e/ou ortogonalidade, que são pré-requisitos para a Biologia Sintética, tal 

como é hoje entendida.  

                          

NATO - THE SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY (SPS) PROGRAMME                                

Candidaturas até 01.10.2013 

A NATO através do seu Fellowship and Sponsorship Programme financia projectos de investigação plu-

rianuais relacionados com as questões de segurança. 

 

Neste âmbito está incluido The Science for Peace and Security (SPS) Programme, cujas prioridades 

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

1. Energy security; 

2. Cyber security; 

3. Defense against CBRN agents; 

4. Environmental security; 

5. Security-related advanced technology, including nanotechnologies, optical technology, micro sateli-

tes, metallurgy and the development of UAV platforms; 

6. Border security.  

                          

Make a difference to European food safety — Join EFSA's Scientific Panels!  

 

Call for tender – Review of the state of the art of human biomonitoring for chemical substances and its 

application to human exposure assessment for food safety (OC/EFSA/EMRISK/2013/01) 

21 June 2013 

Call for acrylamide occurrence data in food and beverages intended for human consumption collected 

outside official controls 

30 June 2013 

 

 

 

 

 

 

» Call for proposals 2013 

 

» Info Days 

 

» New projects to start in 2013 

The 184 proposals submitted to the 2012 Call for proposals have been evaluated. 44 projects have 

been recommended for funding and another 6 are on a reserve list awaiting additional budget for fun-

ding. Negotiations have started and the first projects are expected to begin in May. Statistics on the 

selected projects will be available soon.  

 

» New website and Twitter account 

Concursos Abertos   

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 
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http://www.greenprojectawards.pt
http://www.greenprojectawards.pt/portugal-candidaturas-regulamento.html
http://www.greenprojectawards.pt/portugal-candidaturas-formularios.html
http://www.greenprojectawards.pt/portugal-candidaturas-como.html
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/daad/
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/pessoa/
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/manunet-II/
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/synbio/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ocub8hVjXsI&rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=ocub8hVjXsI&rel=0
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsaemrisk201301.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsaemrisk201301.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/call/130425.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/call/130425.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/index_en.htm
#art4#art4
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/index_en.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ocub8hVjXsI&rel=0
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.greenprojectawards.pt/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

