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Oferta formativa Escola Superior Agrária de Santarém - 2ª fase - MESTRADOS 

A Escola Superior Agrária de Santarém abriu candidaturas para os cursos de  Mestrado em: 

Agricultura Sustentável, 

Culturas horto-industriais, 

Produção e Tecnologia Animal, 

Tecnologia Alimentar, 

Produção de Plantas Medicinais e para Fins Industriais. 

  

Os interessados poderão aceder a mais informação neste link... 

Os candidatos detentores de uma licenciatura bietápica deverão consultar ainda este link…  

              

                                 

Concurso Investigador FCT 2013                      

Candidaturas abertas  entre 25.07.2013 e 10.09.2013 

Promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), encontra-se aberto procedimento con-

cursal para financiamento de 150 contratos de investigação como investigador FCT, apoio que visa 

promover a inserção profissional de doutorados no Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN). 

As atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico a contratar com o investigador 

FCT serão desenvolvidas em instituições de acolhimento ao abrigo da celebração de um contrato-

programa entre estas e a FCT. 

Podem candidatar-se investigadores doutorados, de qualquer nacionalidade e qualquer área científica 

ou académica, existindo três níveis diferentes de financiamento: 

Nível inicial - para doutorados, com um currículo de mérito excecional e sem exigência de inde-

pendência científica prévia, com doutoramento concluído há mais de 3 anos e menos de 8 anos; 

Nível de desenvolvimento - doutorados com um currículo de mérito excecional e experiência 

como investigador independente; 

Nível de consolidação - para doutorados com experiência como investigador independente com um 

currículo excecional e que evidenciem liderança científica numa determinada área do conhecimento. 

O Programa Investigador FCT oferece uma remuneração competitiva, à qual pode acrescer um finan-

ciamento start-up para investigadores que não sejam Investigador Responsável em nenhum projeto 

ativo (financiado pela FCT) a partir de 1 de janeiro de 2014. Este financiamento complementar, no 

montante máximo de 50.000€, reveste a forma de projeto de investigação exploratória.  

Consulte o Aviso de Abertura do Concurso.  

 

Programa de Estímulo à Investigação 

Estímulo à Criatividade e à Qualidade na Atividade de Investigação                        

Candidaturas até 20 de Setembro 2013 

Com o objetivo de estimular entre os mais novos a criatividade e a qualidade na atividade de investiga-

ção científica a Fundação Calouste Gulbenkian instituiu o Programa de Estímulo à Investigação. 

 

O Programa distingue anualmente propostas de investigação de elevado potencial criativo em áreas 

científicas no âmbito das disciplinas básicas: Matemática, Física, Química e Ciências da Terra e do 

Espaço, apoiando a sua execução em centros de investigação portugueses. 

 

DESTINATÁRIOS:                       

Jovens envolvidos em trabalhos de investigação em instituições de investigação portuguesas, cuja ida-

de seja inferior a 26 anos em 31 de Dezembro de 2013. 

ÁREAS CIENTÍFICAS: 

MATEMÁTICA   

Análise Estocástica e Matemática Financeira 

FÍSICA  

Fronteiras da Física: Neutrinos e Matéria Negra; Materiais Avançados 

QUÍMICA  

Química e Energia 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO ESPAÇO  

Física da Atmosfera e dos Oceanos; Física do Espaço 

 

Regulamento                           

Boletim de candidatura 

 

GMCC-13 Conference is arriving 

We would like to remind you that the GMCC-13 Conference is arriving.  

The GMCC-13 is a meeting that will gather academic and industry experts, regulators, policy makers 

and other key stakeholders from around the world to discuss both specific and comprehensive coexis-

tence topics. 

 The Scientific Program reflects the diversity and multidisciplinary of the working groups covering dif-

ferent topics: 

Agricultural Systems and Coexistence at Farm and Landscape Level 

The Impact of Coexistence and Contrasting Regulatory Frameworks on Food and Feed Industry, 

International Trade and Competitiveness 

GM Pipeline of New Events, Crops and Target Markets 

Innovation Perception, Communication and Decision Making 

Food, Feed and Forestry Industry’s Forward-Looking Views 

Investment and Regulatory Impacts of Including Socio-economic Consideration in Domestic 

Regulatory Frameworks 

We also want to announce that soon the preliminary program will be available. 

So we recommend that you organize your upcoming visit to Lisbon before your vacations, Register now 

at GMCC-13 

 

EFSA - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002             

Deadline: 23.09.2013 

In the framework of Article 36 of Regulation (EC) No 178/2002, please be informed that the following 

Call for Proposals has been launched and published on the EFSA website: 

Ref: GP/EFSA/PRAS/2013/02 - “Toxicological data collection and analysis to support grouping of pesticide active 

substances for cumulative risk assessment of effects on the nervous system, liver, adrenal, eye, reproduction and 

development and thyroid system”. 

Call for proposals and guide for applicants 

Annex 1 – Rules on eligibility of costs  

Annex 2 – List of substances  

Annex 3 – Template for data collection  

Draft Grant agreement     

Application form  

 

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://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=1344924
http://www.esa.ipsantarem.pt/newsletter/esas2013/Mestrados2013/acessomestrado_anteriorBolonha.pdf
http://www.fct.pt/apoios/contratacaodoutorados/investigador-fct/2013/docs/AnnouncementCall_IF2013_PT.pdf
http://www.gulbenkian.pt/media/files/actividades/bolsas_subsidios/2013/Regulamento_Est__mulo_2013.pdf
http://candidaturas.gulbenkian.pt/Pages/ViewPage.aspx?FORM=sbg12
http://gmcc13.admeus.net/forms/index?menu=yes
http://www.efsa.europa.eu/en/gpefsapras201302/docs/gpefsapras201302guide.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/gpefsapras201302/docs/gpefsapras201302art36rules.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/gpefsapras201302/docs/gpefsapras201302listofsubstances.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/gpefsapras201302/docs/gpefsapras201302templatefordatacollection.xls
http://www.efsa.europa.eu/en/gpefsapras201302/docs/gpefsapras201302art36greement.pdf
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