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Portugal Ventures abre nova Call for Entrepreneurship 

Candidaturas até 30.05.2013 

Tem um projeto inovador e global? O Programa de Ignição da Portugal Ventures, em colaboração com 

a sua rede de parceiros, abre as portas ao mundo, desafiando o talento e a ambição dos empreende-

dores. 

A Portugal Ventures investe em projetos inovadores, assentes em conhecimento específico e orienta-

dos para o mercado global, promovendo assim a valorização económica da ciência e da tecnologia 

nacional. 

Projetos de Tecnologias de Informação e de Comunicação, Eletrónica & WEB, Ciências da Vida e Recur-

sos Endógenos, Nanotecnologia e Materiais são elegíveis para investimento. 

Os projetos selecionados pela Portugal Ventures beneficiarão de um investimento de até 750 mil 

euros, num máximo de 85% do orçamento do mesmo. 

Os empreendedores poderão beneficiar do apoio e orientação de uma das entidades da Rede de Par-

ceiros do Programa de Ignição (Ignition Partners Network), na preparação e qualificação do  projeto, 

potenciando a sua aptidão para investimento de capital de risco. Todas as candidaturas são submeti-

das através do website da Portugal Ventures em www.portugalventures.pt. 

O pré-registo para esta terceira Call For Entrepreneurship começa a 15 de abril e os projetos poderão 

ser apresentados até ao dia 30 de maio de 2013. 

Saiba mais em www.portugalventures.pt 

 

Concurso aberto para a modalidade de projetos conjuntos | Passaportes Emprego 
3i  01/SI/2013 

Candidaturas até 24.05.2013 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2012, de 14 de junho, aprovou o Plano Estratégico de 

Iniciativas à Empregabilidade Jovem e de Apoio às PME, designado por “Impulso Jovem”, que prevê um 

conjunto de propostas de apoio à empregabilidade jovem e às PME, onde se incluem novas medidas 

de estágios, entre os quais: 

o Passaporte Emprego Industrialização, 

o Passaporte Emprego Inovação, 

e o Passaporte Emprego Internacionalização. 

Estes estágios introduzem um novo conceito de adequação a um posto de trabalho, focalizado em 

áreas da economia consideradas cruciais ao novo modelo económico que importa instituir, moderni-

zando a perspetiva tradicional de adaptação a uma função. 

Além deste aspeto, as medidas Passaporte Emprego apresentam como principais inovações o facto de 

o estágio prever um prémio de integração para a contratação sem termo subsequente ao estágio, pro-

movendo assim, a inserção duradoura e estável dos jovens no mercado de trabalho, nomeadamente 

no novo contexto que resulta das alterações recentes à legislação laboral. 

Mais informação 

Aviso de abertura de Concurso n.º  01/SI/2013 

                        
Seminário "Prevenção e Controlo da Legionella em Sistemas de Água"  

11.05.2013, 9:00-13:00 horas, Gaia (Porto) 

As bactérias do género Legionella encontram-se em ambientes aquáticos naturais e artificiais, em 

redes de abastecimento de água, redes prediais de água quente e fria, ar condicionado e sistemas de 

arrefecimento em edifícios, nomeadamente em hotéis, centros comerciais, termas e hospitais, bem 

como em tanques recreativos e fontes ornamentais. 

Consulte aqui toda a informação 

 

Seminário Boas Práticas no Cultivo de Arroz por Alagamento em Portugal 

30.05.2013, Auditório do CAP do INIAV, Oeiras 

 

Este Seminário tem como objetivo a divulgação dos resultados do projeto (FTC): 

PTDC/AGR-AAM/102529/2008 – Emissões gasosas medidas em campos regados de arroz 

produzido em dois solos diferentes, em Portugal, por efeito das práticas culturais, do clima e 

do aumento da concentração de CO2 na atmosfera 

sendo organizado pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. 

Em anexo poderá encontrar mais informações bem como a ficha de inscrição. Depois de preenchida, 

agradece-se o seu envio para corina.carranca@iniav.pt . 

 

 

 

 

 

CIEm'2013— 3ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo 

26 e 27.09.2013, Lisboa—Submissão de artigos: 31.05.2013 

 

Depois dos sucessos da 1ª e 2ª Conferências Ibéricas de Empreendedorismo, é com júbilo que convida-

mos as comunidades académica e empresarial a submeter artigos à Ciem2013 - 3ª Conferência Ibérica 

de Empreendedorismo, que terá ugar nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, em Lisboa. 

 

Os autores poderão submeter artigos científicos originais abordando os seguintes tópicos: 

    Empreendedorismo social 

    Empreendedorismo empresarial 

    Empreendedorismo cultural 

    Empreendedorismo e educação 

    Intraempreendedorismo 

    Estudos de caso 

 

Os artigos não poderão ultrapassar as 6 páginas. 

 

No texto do artigo para avaliação pela Comissão Científica não deverão ser incluídas informações que 

possibilitem a identificação dos autores. Assim, nomes, afiliações e referências bibliográficas dos auto-

res não deverão aparecer na versão inicial. Essas informações deverão ser incluídas somente na versão 

final do artigo. 

 

Os artigos submetidos não devem estar publicados nem sob revisão para nenhuma outra conferência 

ou publicação nacional ou internacional. 

Os artigos devem seguir as normas de formatação e estar escritos em português, espanhol ou inglês. 

Todos os artigos serão objeto de "blind review" por, pelo menos, dois elementos da Comissão Científi-

ca. 

Os autores de artigos aceites disporão, em sessão de trabalho da conferência, de 12 minutos para a 

sua apresentação, mais 4 minutos para a sua discussão. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

Submissão de artigos: 31 de maio de 2013 

Notificação de aceitação: 30 de junho de 2013 

Submissão da versão final dos artigos aceites: 15 de julho de 2013 

Pagamento da inscrição, para garantir a inclusão de artigo aceite nos sites da conferência: 31 de julho 

de 2013 

Muis informações consulte o website 

 

 

 

 

 

 

 

 

O curso pretende dotar os participantes com competências na área da Segurança e Saúde Ocupacional 

em Laboratórios, dando a conhecer os principais riscos associados a esta atividade e o modo de os pre-

venir e controlar. 

Formador:  

     Margarida Valente.  

Destinatários:  

    • Laboratórios; 

    • Indústrias; 

    • Empresas Hospitalares ; 

    • Responsáveis e Técnicos de Laboratórios; 

    • Professores, Investigadores e Alunos. 

Duração: 14 horas  

 

 
 
 
 
Prazo para a submissão de resumos:  
15.05.2013 
 

O prazo para a submissão de resumos para apresentação de poster no Workshop "Membrane Proc-

esses for Industrial Pollution Control with Water and Products Recovery"  foi prolongado para 15 de 

maio. 

The deadline for abstract submission for poster presentation in Workshop "Membrane Processes for 

Industrial Pollution Control with Water and Products Recovery"  was extended until May 15th. 

Para mais informação e inscrição é favor consultar o folheto anexo e o portal do evento http://

www.membraneprocessesforindustry.com. 

 

 

 

 

 

 

A Tberries está a organizar nos próximos dias 07 e 08 de Junho de 2013 uma Visita Técnica às Astú-

rias, com o objetivo de dar a conhecer duas explorações de Mirtilos de reconhecido valor: 

Arandanos del Cierron, do Eng.º Juan Carlos Garcia - especialista em produção de mirtilos e colabora-

dor do SERIDA/Asturian Berries - é uma quinta com 25 anos de existência e contempla a produção de 

mirtilos em túnel e ao ar livre de variedades utilizadas em recentes plantações portuguesas. 

A Asturian Berries, uma exploração com 18 hectares do grupo Atlantic Blue/Hortifrut, é uma explora-

ção que pelas suas características e localização geográfica, representa um excelente exemplo no que 

respeita à instalação e gestão de um pomar de mirtilos com dimensão e estrutura, vocacionada para a 

exportação da produção. A visita será acompanhada pelo Eng.º Juan Carlos Garcia. 

A Tberries, enquanto produtores de mirtilos, assume aqui o papel de facilitador, promovendo esta visi-

ta com o objectivo de enriquecer produtores e interessados pela cultura do Mírtilo com conhecimen-

tos e experiência de empresas instaladas à vários anos no mercado Europeu.  

Em anexo segue o cartaz, devendo as inscrições ser efetuadas através do e-mail -

 tberries.03@gmail.com  

Concursos Abertos   

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 
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