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Candidaturas até 19.07.2013 

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) informam que se encontra aberto de 23 de Maio a 19 de Julho de 2013, o Concur-

so do Programa de Cooperação Científica e Tecnológica no âmbito do convénio entre as duas institui-

ções, para o biénio de 2014-2015. 

As áreas prioritárias a apoiar são: 

Biotecnologia; 

Ciências do Mar; 

Ciências do Espaço; 

Ciências Agroalimentares. 

 

A duração dos projetos de investigação será de dois anos, ficando a atribuição do subsídio para o 2º 

ano dependente do envio, ao Departamento das Relações Internacionais, de um relatório de progres-

so, relativo ao 1º ano de trabalhos. 

 

Mais informação aqui 

 

 
Abertura de Concurso para Avaliação de Unidades de I&D 
 
Encontra-se aberto Concurso para Avaliação de Unidades de I&D, promovido pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT).  

Podem submeter candidaturas todas as unidades de I&D públicas, com exceção dos Laboratórios do 

Estado, bem como unidades de I&D particulares integradas em programas de financiamento público 

de duração prolongada ou que desejem submeter-se ao processo de avaliação, independentemente 

do tempo decorrido desde a última avaliação a que foram submetidas. 

 Serão avaliadas atividades científicas e tecnológicas anteriormente desenvolvidas pela unidade de 

I&D, assim como a respetiva estratégia de investigação e desenvolvimento para os anos subsequen-

tes.  

Neste contexto, as unidades de I&D que vierem a ser financiadas devem demonstrar uma produção 

científica de reconhecido mérito internacional, apresentar a massa crítica adequada à prossecução dos 

seus objetivos, promover a utilização racional de infraestruturas, de meios técnicos e de recursos 

humanos, sempre que adequado apresentar uma estratégia que contemple a contribuição para a dife-

renciação, competitividade e criação de riqueza na região em que se integram e contribuir para as ati-

vidades de disseminação e transferência do conhecimento e da tecnologia. 

 O processo de submissão à avaliação envolve dois momentos: 

1. O registo da Unidade de I&D a ser avaliada, no sistema de informação da FCT - PCT. No registo a 

forma de organização da unidade de I&D deve ser claramente explicitada e justificada, incluindo o per-

fil da unidade de I&D (disciplinar ou interdisciplinar; investigação fundamental, aplicada e/ou desen-

volvimento experimental). 

 2. Submissão da candidatura em formulário próprio, em língua inglesa. No formulário devem ser des-

critos os principais resultados alcançados e indicadores de desempenho da unidade de I&D no perío-

do 2008-2012, e também os programa estratégico da unidade de I&D para o período 2015-2020. 

 O registo da unidade de I&D no Portal de Ciência e Tecnologia da FCT - PCT/FCT decorre 

entre o dia 9 de julho de 2013 e as 17 horas (hora de Lisboa) do dia 16 de setembro de 

2013. 

 O formulário para a submissão da candidatura estará disponível no portal PCT/FCT a partir 

do dia 19 de agosto de 2013. 

 O processo de submissão de candidatura encerra às 17 horas (hora de Lisboa) do dia 31 de 

outubro de 2013. 

informação adicional, documentação do concurso e contactos disponíveis aqui 

                               

Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2013 

Candidaturas até 16.09.2013 

bŀ ǎŜǉǳşƴŎƛŀ Řƻ tǊƻǘƻŎƻƭƻ ŎŜƭŜōǊŀŘƻ ŜƴǘǊŜ ŀ CǳƴŘŀœńƻ ǇŀǊŀ ŀ /ƛşƴŎƛŀ Ŝ ŀ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŀ όC/¢ύΣ ŀ [ΩhǊŞŀƭ 

Portugal e a Comissão Nacional da UNESCO em novembro de 2003, encontra-se aberto concurso para 

ŀǘǊƛōǳƛœńƻ ŘŜ ǘǊşǎ aŜŘŀƭƘŀǎ ŘŜ IƻƴǊŀ [ΩhǊŞŀƭ tƻǊǘǳƎŀƭ ǇŀǊŀ ŀǎ aǳƭƘŜǊŜǎ ƴŀ /ƛşƴŎƛŀΦ 

 !ǎ aŜŘŀƭƘŀǎ ŘŜ IƻƴǊŀ [ΩhǊŞŀƭ tƻǊǘǳƎŀƭ ǇŀǊŀ ŀǎ aǳƭƘŜǊŜǎ ƴŀ /ƛşƴŎƛŀ ŘŜǎǘƛƴŀƳ-se à realização de estu-

dos avançados de investigação científica, a nível de pós-doutoramento, em universidades ou outras 

instituições portuguesas de reconhecido mérito, no domínio das Ciências da Saúde e das Ciências do 

Ambiente. 

Podem candidatar-se todas as doutoradas que tenham obtido o grau de doutoramento há menos de 5 

anos até à data de abertura do concurso e que não tenham completado, até essa mesma data, mais de 

35 anos de idade. 

O valor das Medalhas de Honra é de 20.000 € (vinte mil Euros), atribuído numa prestação única. 

As candidaturas, contendo propostas originais de investigação científica, devem ser apresentadas no 

período compreendido entre 14 de junho de 2013 e as 17 horas de 16 de setembro de 2013 através 

da submissão de dados no formulário eletrónico de candidatura próprio disponível em http://

www.fct.pt/apoios/premios/loreal/2013/formulario 

Informação adicional e documentação do concurso disponíveis aqui . 

 

International Iberian Nanotechnology Laboratory - Research staff positions  

Candidaturas até 25.08.2013 

The International Iberian Nanotechnology Laboratory is launching 5 research staff positions. The des-

cription of each position is on the attached document. 

The position is for two years and will be available as of October 1st, 2013. 

It is renewable upon performance and funding availability. 

Interested applicants should submit, until August 25thth 2013, their curriculum vitae, a cover letter 

ŘŜǎŎǊƛōƛƴƎ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ǊŜǎŜŀǊŎƘ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜΣ ŀƴŘ ǘǿƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎŜ ƭŜǘǘŜǊǎ ǘƘǊƻǳƎƘ Lb[Ωǎ ǊŜŎǊǳƛǘƳŜƴǘ 

website  

Consultar  anexo pdf 

 

 

 

 

Instituição Encerramento Descrição 

 University of Western Australia 30-08-2013 

A University of Western Austrália oferece bolsas a cidadãos de todos os paí-

ses para prosseguir estudos na instituição . As bolsas atribuídas cobrem des-

pesas de alojamento, propinas e seguros de saúde 

Universidade de Newcastle - Austrália 31-08-2013 

A Universidade de Newcastle na Austrália oferece bolsas a cidadãos de todos 

os países para prosseguir estudos na instituição . As candidaturas são abertas 

a cidadãos de todos os países. As bolsas atribuídas cobrem despesas de alo-

jamento, propinas e seguros de saúde. 

Universidade de Melbourne 31-08-2013 

A Universidade de Melbourne, na Austrália, oferece bolsas a cidadãos de 

todos os países para prosseguir estudos na instituição . Os benefícios do pro-

grama de bolsas da universidade incluem bolsas para elaboração de teses e 

pesquisa, cobertura de despesas de alojamento e deslocação, e licenças por 

doença e maternidade pagas. 

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.cnpq.br/
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/cnpq/
http://pct.fct.pt/PortalCT/
http://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2013/
http://www.fct.pt/apoios/premios/loreal/2013/formulario
http://www.fct.pt/apoios/premios/loreal/2013/formulario
http://www.fct.pt/apoios/premios/loreal/
http://www.fct.pt/apoios/premios/loreal/
http://inl.int/job_offers
http://www.yvesrocher.pt/fondation/terre_de_femmes/nm_quemsomos.php?id=225
http://www.scholars4dev.com/1285/scholarships-for-internationa-research-at-the-university-of-western-australia/
http://www.scholars4dev.com/1292/university-of-newcastle-postgraduate-research-scholarships-for-international-students/#ixzz2XWWoZLby
http://www.scholars4dev.com/1331/university-of-melbourne-research-scholarships-for-international-students/

