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Política de Acesso Aberto da FCT | Lançamento da consulta pública    

17.06.2013, Lisboa 

A FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., publicará em breve a sua Política de Acesso Aberto 

para os resultados da Investigação Científica que financia, instrumento essencial para a modernização 

e abertura do sistema de comunicação científica português e a sua aproximação à vanguarda europeia 

e mundial, no seguimento do impulso neste capítulo promovido pela Comissão Europeia durante o ano 

transato. 

Será lançada uma consulta pública destinada à auscultação da comunidade científica nacional acerca 

da atual proposta de política e que precederá a sua entrada em vigor. 

O evento de lançamento da consulta pública da Política de Acesso Aberto da FCT, agendado para o 

próximo dia 17 de junho, realizar-se-á em Lisboa, no Teatro Thalia. 

A significativa participação da comunidade científica nacional aportará uma mais-valia importante e 

contribuirá grandemente para aumentar a visibilidade do evento. 

Em anexo à presente mensagem encontrará o programa do evento. A sua presença em muito nos hon-

raria. 

20130604_Acesso_Aberto_Programa_Consulta_Publica_final.pf 

 

Programa Doutoral do Centro Académico de Medicina de Lisboa  

17 a 21.06.2013 (Inscrições até 13.06.2013) 

In this course we will introduce the basic concepts of flow cytometry for beginners, how the instru-

ments work, the controls required and potential applications.  

Practical rotating modules. 

Module A – Three-color calibration / acquisition- FACSCalibur (Maria Soares) 

Module B – Intro to Diva. Six-color calibration / acquisition –LSR Fortessa (Andreia Mendonça/Ana 

Vieira) 

Organizer: Maria Soares (IMM) 

Venue: FMUL/IMM – Egas Moniz Building 

ECTS: 2   Vacancies:20 

Apply here 

 
 

Bolsa Nacional de Terras já está em vigor  

A Bolsa Nacional de Terras já pode receber ou disponibilizar terrenos a partir desta terça-feira, 28 de 

maio, data em que  foi publicado pelo Ministério da Agricultura o regulamento da portaria que criou 

esta nova entidade. 

Entre outros objetivos, a bolsa de terras visa facilitar o encontro entre a oferta e a procura de terras 

para fins de exploração agrícola, combater o abandono, contribuir para aumentar a dimensão das 

explorações, aumentar o volume e o valor da produção agroalimentar nacional e contribuir para a 

identificação de terras abandonadas e para a recolha de informação relevante para a elaboração do 

cadastro. 

                           

Procurement Updates 

Call for tender – Transformation of non-standard data files to the standard sample description format 

(OC/EFSA/DCM/2013/03) 15 July 2013         

                   

Call for tender – Media monitoring and analysis (OC/EFSA/COMM/2013/01) 25 July 2013  

                              

Call for tender – Literature search and data collection on RA for human health for microorganisms used 

as plant protection products (OC/EFSA/PRAS/2013/02) 19 August 2013 

 

 

 

 

CISTI'2013  - 8ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação  

19 a 22.06.2013, Lisboa 

Já se encontra disponível o Programa Final da CISTI'2013 (8ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecno-

logias de Informação), a realizar em Lisboa entre 19 e 22 de junho de 2013. 

 

São 45 sessões de trabalho, distribuídas, entre outras, por sessões temáticas, sessões de Workshops 

específicos, sessões do Simpósio Doutoral e sessões plenárias. Paralelamente existirão momentos de 

interação vincadamente social, como por exemplo, o Jantar de Gala no Restaurante Tenda Panorâmica 

do Cristo Rei e a Visita Guiada às Colinas de Lisboa. 

 

Mais informações sobre o Programa Final da CISTI'2013 encontram-se disponíveis a partir de http://

www.aisti.eu/cisti2013 

 

O período de inscrições mantém-se aberto até à realização da conferência. Os associados da AISTI usu-

fruem de um desconto de 50€ na inscrição. 

 

 

 

 

Workshop “Técnicas de Cultivo Hidropónicas e Semi-hidrónicas”    

06.07.2013, Vila Chã, Esposende 

Consulte o programa em anexo 

 

 

 

 

Curso de Introdução à Apicultura 

14 e 15.09.2013, ESACB 

 

O Gabinete de Divulgação da Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB) informa que  Meltagus 

(Associação de Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional.) com a colaboração da ESACB vão 

realizar nos próximos dias 14 e 15 de Setembro de 2013 das 9:00 às 18:00 horas a Décima Edição do 

Curso de “Introdução à Apicultura”. 

Neste curso, serão abordadas as seguintes temáticas: 

História da apicultura; Raças de Abelhas; Anatomia das Abelhas; Metamorfoses; Constituição das Abe-

lhas; Capacidade de Orientação; Necessidades Alimentares e de Temperatura; Transumância; Tipos de 

Colmeias; Localização do Apiário; Núcleos; Desdobramentos; Alimentação Artificial; Inimigos e Doen-

ças; Plantas Melíferas, Boas práticas na produção de mel no apiário, Rotulagem do Mel. 

O curso funcionará com um mínimo de 12 formandos. Os formandos serão selecionados por ordem de 

inscrição. 

Data limite de inscrição: 04.09.2013. 

Programa 

Ficha de inscrição [+]  
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