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Calendário de Concursos FCT 2013 
 

A FCT divulgou hoje no seu sítio da internet um comunicado onde se descrevem e calendarizam os 

principais concurso a abrir até ao final do ano de 2013. 

 

Este comunicado anuncia a abertura de novos concursos e contém informações importantes sobre 

alterações e limitações aos concursos a abrir em 2013 por comparação com concursos semelhantes 

abertos em anos anteriores. 

 

Para informações mais detalhadas sobre os concurso a abrir em 2013 recomenda-se a leitura integral 

do comunicado hoje publicado que pode ser acedido através do seguinte atalho http://www.fct.pt/

apoios/concursos. 

 

Este comunicado não dispensa nem substitui a leitura atenta dos regulamentos e dos avisos de abertu-

ra a publicar oportunamente para cada um dos concursos.  

 

A FCT prevê abrir, em 2013, os seguintes concursos: 

 

 

4.º Concurso da ERA-Net New INDIGO 

Candidaturas até 23 de agosto de 2013  

 

A rede de organizações financiadoras de I&D europeias e indianas que constituem a ERA-NET New 

INDIGO encontram-se a promover o 4.º Concurso no âmbito do programa denominado New INDIGO 

Partnership Program (NPP). 

 A New INDIGO é uma ERA-NET financiada ao abrigo do 7.º Programa Quadro e Desenvolvimento Tec-

nológico da União Europeia. A rede é uma parceria de 15 agências financiadoras de I&D, coordenada 

pelo Centre National de la Recherche Scientific (CNRS) e co-coordenada pelo Council of Scientific & 

Industrial Research (CSIR). 

 O objetivo deste 4º Concurso consiste no financiamento de projetos colaborativos de excelência entre 

os Estados-Membros da União Europeia/Países Associados com a Índia, no tema Energia – tópicos 

"materiais para as novas energias" e "redes elétricas inteligentes". 

 Os países participantes no Concurso são a Alemanha, Bélgica, Finlândia, França, Índia, Noruega, Portu-

gal e Turquia. Cada proposta deverá envolver pelo menos dois parceiros elegíveis de dois países euro-

peus e um parceiro indiano. 

 Em Portugal, a entidade financiadora associada ao Concurso é a Fundação para a Ciência e a Tecnolo-

gia. O máximo de financiamento por projeto é de 150.000 euros, a ser dividido entre as instituições 

portuguesas que participem no mesmo, e destinado designadamente a despesas de mobilidade, equi-

pamento, consumíveis e pessoal. 

 São participantes elegíveis no âmbito do Concurso as instituições de ensino superior, seus institutos e 

centros de investigação, Laboratórios Associados, Laboratórios de Estado, instituições privadas sem 

fins lucrativos que desenvolvam atividades de C&T, empresas e outras instituições públicas ou privadas 

sem fins lucrativos que desenvolvam ou participem em atividades de investigação científica. 

 Regras Nacionais disponíveis aqui. 

 Informação adicional 

 

 

 

 

 

Deadline for sending abstracts  31.05.2013 

We inform you that the new deadline for sending abstracts to CIIEM2013 (5th International Congress 

on Energy and Environment Engineering and Management), which will be held on July 17-19, 2013 in 

LISBON (Portugal) is now MAY 31st. You can see all the information about the congress on out web 

site, like scientific journals, confirmed participants, plenary confereces etc. Please visit: www.ciiem.info 

 

CIIEM focuses on joining academics, researchers, engineers, consultants and companies from the 

Energy and Environment Sectors, in order to interchange experiences, present advances and new pro-

jects about the rational and efficient use of Energy and the Energetic Conversion Systems, and also to 

analyze the different solutions focused on the reduction of the impact caused by energetic systems on 

the environment and the environment preservation, concerning other activity sectors and society. We 

inform you that we have already confirmed as congress journals, the International Journal on Energy 

and Environment Engineering and Management (Springer) and the Journal Ingeniería Educativa. Please 

see the information about the journals on www.ciiem.info 

 

The Congress has been structured into seven different scientific areas, in which all the communications 

will be distributed depending on the following 

items: 

• Energetic Installations. 

• Renewable Energies. 

• Environmental Management. Environmental Engineering. 

• Environmental Education. 

• Materials. 

• Projects Engineering. 

• Computational Fluid Dynamics. 

 

July is a great time of the year for visiting Lisbon! With comfortable temperature and nice weather, you 

can enjoy the delicious Portuguese food, a splendid city with a great light and enjoy of the patrimony 

and also of the modern view of this historical city. Welcome to Lisbon! 

 

All papers in CIIEM2013 will be published in the conference proceedings. The feasibility of publishing 

special issue(s) of reputed scientific journals will be confirmed shortly. 

 

Finally, on behalf of the Organizing Committee, I would like to invite all the Scientific Community to 

participate in this project, presenting papers or communications related to any of the proposed areas. 

 

 

 

Seminário "Água um Património de Todos"            

06.06.2013, Palácio da Quinta Municipal do Sobralinho, Vila Franca de Xira 

O Município de Vila Franca de Xira tem vindo a desenvolver um conjunto de ações no âmbito da sus-

tentabilidade, das quais destacamos a realização nos últimos dois anos de seminários que tiveram 

como principal objetivo a troca de experiências sobre o que está a ser feito no País para uma gestão 

mais eficiente dos recursos naturais.  

O seminário deste ano vai decorrer no próximo dia 06 de junho de 2013, com início às 10h00, no Palá-

cio da Quinta Municipal do Sobralinho, e será subordinado ao tema “Água um Património de Todos”. 

Com esta iniciativa, inserida no Ano Internacional para a Cooperação pela Água, pretende-se divulgar 

projetos que estão a ser desenvolvidos por diversas Entidades, e que serão enquadrados nos seguintes 

painéis:  

•   Cooperação para o desenvolvimento sustentável do setor da água; 

•   Água: O novo paradigma. 

Consulte o programa anexo 

Mais se informa que no sítio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira na Internet será disponibiliza-

da informação mais detalhada sobre o evento. A inscrição deverá ser formalizada por correio eletróni-

co ambiente@cm-vfxira.pt ou por telefone 263 287 600 – Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e 

Espaço Público. 

                                           

Congresso Internacional dos Recursos Silvestres 2013 

06 e 07.06.2013, Almodôvar, Fórum Cultural - Convento Nossa Sra. da Conceição 

O Congresso Internacional de Recursos Silvestres pretende apresentar e debater as potencialidades, a 

gestão e a valorização dos recursos silvestres nas vertentes relacionadas com as actividades económi-

cas e de investigação e como "valor integrado para a diferenciação nos processos de produção e trans-

formação dos produtos locais de excelência". 

Esta iniciativa é cofinanciada pelo INAlentejo, sendo dirigida a produtores, compradores, organizações 

públicas e privadas, universidades, entidades de pesquisa, estudantes e todos os interessados em 

recursos silvestres. 

A apresentação de casos internacionais de desenvolvimento territorial associados às potencialidades 

dos recursos silvestres é o tema em debate no primeiro dia do congresso (6 de junho). A investigação, 

inovação e novas tecnologias na transformação dos recursos silvestres são temas para o segundo e 

último dia do congresso (7 de junho), com a inclusão de três workshops a decorrer em simultâneo 

durante a manhã dedicados ao medronho, mel/produtos apícolas, plantas aromáticas e medicinais. Da 

parte da tarde decorrerá um workshop sobre Comunicação e Marketing. 

Para mais informações sobre o Congresso poderá aceder ao site www.alentejosilvestre.com e efetuar 

a sua inscrição. Agradecemos desde já a divulgação do referido evento. 

 
 

 

 

 

 

A maquinaria agrícola, pelos custos que implica a sua aquisição, tem desde sempre constituído um 

fator de produção bastante sensível na ponderação da rentabilidade da atividade agrícola. Por outro 

lado, as novas tecnologias da comunicação e da informação (telecomunicações, utilização de GPS, pro-

gramas informáticos de gestão agrícola, análise de dados, etc.) vêm também assumindo uma impor-

tância crescente, num contexto de expansão da designada economia digital, que não pode nem deve 

deixar de ter impacto na atividade agrícola e na maior racionalidade e sustentabilidade com que este 

setor se deve desenvolver. 

Foi a pensar nos produtores agrícolas nacionais que procuram agregar aqueles fatores de produção, e 

que procuram fazê-lo de forma informada, que a Agrotec convidou alguns especialistas com larga 

experiência e conhecimento nas áreas da maquinaria agrícola, da manutenção e da agronomia inteli-

gente para um encontro, que se realizará em Santarém, a 12 de junho: Agrobótica2013. 

Programa 

Inscrições 

 

III Encontro Biotecnologia e Agricultura: O Futuro é Agora 

14.06.2013 CNEMA, Feira Nacional da Agricultura, Santarém 

 

O  III Encontro - Biotecnologia e Agricultura: O Futuro é Agora, que o CiB – Centro de Informação de 

Biotecnologia está a organizar pelo terceiro ano consecutivo, realizar-se-á no dia 14 de Junho, nas ins-

talações do CNEMA, na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém. 

A INSCRIÇÃO É OBRIGATÓRIA e a entrada é gratuita! 

As inscrições decorrem até 12 de Junho de 2013. Para se inscrever basta enviar um e-mail para 

cib@cibpt.org com as seguintes informações: Nome, E-mail, Contacto Telefónico e Instituição. 

Programa disponível em breve 

 

 

Curso Metodologias de apoio à decisão nas Ciências Agrárias 

17 a 28.06.2013 

Encontra-se aberto o período de inscrições para a segunda edição do Curso Metodologias de apoio à 

decisão nas Ciências Agrárias, a decorrer no Instituto Superior de 

Agronomia, de 17 a 28 de Junho de 2013. 

 

Este curso visa sensibilizar os participantes para problemas de otimização que surgem nos processos 

de tomada de decisão na área das Ciências Agrárias (nos mais variados domínios). 

 

Os principais destinatários deste Curso são profissionais ligados às Ciências Agrárias, interessados em 

identificar situações de tomada de decisão associadas a problemas de otimização. 

O período de inscrições decorrerá até 31 de maio de 2013. 

O processo de inscrição compreende: 

Ficha de Inscrição 

Curriculum Vitae, Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão e Cartão de Contribuinte 

Envio de inscrições para:                                                

Instituto Superior de Agronomia 

Divisão Académica 

E-mail: dacademica.formacao@isa.utl.pt 

Telefone: +351 21 365 3118 | Fax: +351 21 365 3195 

Pessoalmente ou por correio: ISA - Divisão Académica, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 

Concursos Abertos   

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 

  PRÓXIMOS EVENTOS                

Categoria Nome do Concurso Data prevista de abertura 

Projetos de  

Investigação 

Projetos exploratórios em todos os domínios científicos e tecnológicos Maio 

Projetos de preparação para o EIT Junho 

Projetos transnacionais Maio - Dezembro 

Parcerias MIT, CMU, HMS e UTA Junho - Setembro 

Formação  

Avançada 

Bolsas individuais de Doutoramento e Pós Doutoramento Junho 

Em Investigação Clínica - Internos doutorandos Junho 

Programas de Doutoramento FCT Novembro 

Emprego Científico Investigador FCT Junho 

Instituições Avaliação e Financiamento de Unidades de I&D Junho 

Infraestruturas Roteiro Nacional de Infraestruturas I&D Julho 
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