
 

 

               

Concursos Abertos 

Bolsas de Investigação 

Agenda Científica 

Outras Informações 

Consulte AQUI: 

 

Este Acordo, que será objeto de negociação com a Comissão Europeia, engloba os fundos da Política 

de Coesão (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE) e 

Fundo de Coesão) bem como o Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural (FEADER) e o novo 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimo e da Pesca (FEAMP). 

 

O Governo aprovou a Resolução de Conselho e Ministros nº 33/2013, na qual, em anexo, se encontram 

definidos os pressupostos do Acordo de Parceria. Neste âmbito encontra-se aberta uma auscultação 

pública sobre os pressupostos do Acordo de Parceria para os Fundos Europeus Estruturais e de Investi-

mento, para o próximo período de programação, com o objetivo de divulgar os referidos pressupostos 

bem como ouvir a Sociedade Civil sobre os objetivos e prioridades desse Acordo.  

 

Face ao exposto, tem a possibilidade de participar na referida auscultação pública através do link para 

o portal Eurocid, plataforma que aloja a auscultação (através do site/newsletter):  

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=7754 

 

 

A FCT vai abrir um concurso para apoiar a preparação de centros de co-localização 

nacionais para as novas KIC do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT). 

O EIT, criado em 2008 e a funcionar desde 2010, patrocina redes denominadas KICs (Knowledge Inno-

vation Communities) cuja missão é estimular uma resposta rápida, articulada e eficaz da Europa a 

desafios económicos e sociais atuais pré-definidos. As redes são constituídas por megaconsórcios 

internacionais de entidades intervenientes em todo o ciclo de inovação, incluindo atores do denomina-

do “triângulo do conhecimento” (ensino superior, investigação e empresas), fomentando o empreen-

dedorismo, desde a ideia inovadora à comercialização de novas tecnologias. Espera-se que estes mega-

consórcios, cujos arranque e desenvolvimento são cofinanciados por fundos europeus, se tornem refe-

rências incontornáveis nos seus domínios e criem a médio prazo estratégias auto sustentáveis em ter-

mos de investigação, inovação e formação no seu domínio, através de fundos próprios, da capacidade 

de atrair capital privado e de risco, e da captação de contratos de investigação, nomeadamente de 

empresas e dos próprios programas europeus. 

Estão presentemente a funcionar 3 KICs, na área da energia (Innoenergy), alterações climáticas 

(Climate KIC) e Tecnologias de Informação e de Comunicação (ICT Labs). Portugal tem uma participa-

ção muito marginal no EIT, apenas numa das KICs (Innoenergy), através do Instituto Superior Técnico. 

No Horizonte 2020, prevê-se a abertura de concursos para KICs em 5 novas áreas: Matérias-primas e 

Inovação para uma vida saudável e envelhecimento ativo (em 2014); Alimentação para o futuro e 

Fabrico com valor acrescentado (em 2016); e Mobilidade (em 2018). 

 

Bruxelas lança novo portal para empresas conhecerem financiamentos europeus 

A partir de 25 de junho, as empresas em toda a Europa passam a ter um acesso mais fácil a um finan-

ciamento que lhes é muito necessário, uma vez que a Comissão Europeia alargou o portal único sobre 

o financiamento da UE, passando a incluir o FEDER e o FSE. 

Lançado no mês passado, o novo portal único sobre o financiamento da UE presta informações fáceis, 

completas e atualizadas sobre a forma como os empresários e as PME podem aceder a mais de 100 mil 

milhões de euros de financiamento da UE de vários programas, compreendidos entre 2007-2013. 

As presentes atualizações duplicam o número de bancos e fundos parceiros para mais de 1 000, refor-

çando ainda mais uma fonte de informações essencial para o financiamento das PME através de garan-

tias, empréstimos e capital de risco (MEMO/13/606). 

 

 

 

Seminário sobre "Inovação no Sector da Vinha e do Vinho" 

 
05.07.2013, Auditório da Delegação Distrital de Castelo Branco da Ordem dos Engenheiros 

Castelo Branco  

 

A Ordem dos Engenheiros – Região Centro, usando as facilidades da Delegação Distrital de Castelo 

Branco, e com o apoio da Escola Superior Agrária de Castelo Branco e do Centro de Apoio Tecnológico 

Agroalimentar, irá organizar um ciclo de seminários sobre “Inovação e Qualidade nas Indústria Agroali-

mentares”. 

A primeira sessão, a ter lugar já no próximo dia 5 de Julho, será dedicada “Vinha e aos Vinhos”, contan-

do para isso com a colaboração de técnicos do BIOCANT que apresentarão novos desenvolvimentos 

estabelecidos ou em curso.  

O programa constará de uma apresentação genérica sobre o papel que o BIOCANT tem tido na promo-

ção da “Inovação no Sector da Vinha e do Vinho”, pela Doutora Ana Catarina Gomes, a que se seguirão 

três comunicações sobre “A Biodiversidade da videira com fator diferenciador dos vinhos Portugue-

ses” (Ana Raquel Santos - Mestre), “Agentes de Controlo Biológico: alternativas à utilização de pestici-

das na vinha” (Cátia Pinto - Mestre) e “Inovação na estabilização e clarificação de vinhos” (Joana Fer-

nandes - Mestre). 

Estas apresentações serão feitas durante a manhã, com início às 10 horas, serão seguidas de debate, 

almoço, e visita ao CATAA (Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar). 

O preço da inscrição é de 15 euros, o que inclui Coffee break,  almoço e transporte para a visita ao 

CATAA. A inscrição será paga no dia e local do seminário. 

Para informações adicionais contacte: 967 941 870 ou email: fcarreiro@ipcb.pt 

Para participar e fazer a sua inscrição agradecemos que preencha e submeta o pequeno formulário 

que encontra no link:  http://goo.gl/ItTTp 

Na sequência da sua inscrição ser-lhe-á enviado o programa definitivo. 

 

 

Tberries - nature flavours 
Durante o mês de Julho, a Tberries está a organizar as seguintes ações de formação: 

 

13 de JULHO  de 2013 - Workshop FLORES COMESTÍVEIS, com Maria José Duarte a decorrer na 
Fundação da Juventude - Porto;  

 

20 de Julho de 2013 - IV Edição do Workshop Instalação de Pomares de Mirtilos a decorrer na 
Junta de Freguesia de Refojos de Riba de Ave - Santo Tirso.  

 

As inscrições devem ser efetuadas através do e-mail info@formtivity.pt ou tlm 939 613 292  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Regadio na Cultura do Milho 

10.07.2013, 09h30, Casal do lavra (frente ao secador da Agromais) , Golegã 

 

A j. Inácio, Lda e a Magos Irrigation Systems, S.A. Convidam  a participar na Jornada de Regadio na Cul-

tura do Milho incluindo uma apresentação dos produtos John Deere e John Deere Water inadicados 

par a esta cultura 

 

 

 

 

ESADR 2013 -  Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

15 a 19.10.2013, Universidade de Évora 

  

Taxa de inscrição reduzida para todos os interessados que desejem formalizar a sua inscrição até 15 de 
julho de 2013.  

Posteriormente a esta data de referência será aplicado o valor da taxa de inscrição mais elevado. 

https://sge.uevora.pt 

 

SIMPÓSIO AGRICULTURA, ENERGIA E AMBIENTE 
 
06.11.2013, 09:00 às 18:00, Universidade de Évora 

A Seção Especializada de Engenharia Rural, da Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal, e o Instituto 

de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas convidam-no a participar no Simpósio "Agricultura, 

Energia e Ambiente”, que terá lugar na Universidade de Évora, em Novembro de 2013, e onde preten-

demos juntar investigadores, técnicos, produtores, e todas as pessoas interessadas nestes temas, pos-

sibilitando a sua discussão. 

O programa incluirá sessões com oradores convidados e uma sessão de posters submetidos, sobre as 

seguintes áreas temáticas: Energia e eficiência energética; Sistemas de Produção; Agricultura de Con-

servação; Culturas energéticas; Agricultura de Precisão; Biodiversidade e Economia a Ambiente 

Datas: 

Maio. 2013: Segundo anúncio e convite ao envio de resumos               

7 de Setembro de 2013: Data limite para envio de Resumos              

20 de Setembro de 2013: Notificação de aceitação             

30 de Setembro de 2013: Prazo final de inscrição para os resumos aceites. 

FOLHETO 2º ANÚNCIO  

Auscultação Pública: Acordo de Parceria para os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento 2014-2020 

Entre 14 e 31.07.2013 

O Acordo de Parceria para os Fundos Europeus Estruturais e de Investi-

mento 2014-2020 irá definir as principais linhas orientadoras, compro-

missos assumidos e resultados pretendidos para a utilização dos fun-

dos Comunitários. 
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