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HORIZONTE 2020  

O Horizonte 2020 (2014-2020) já começou. 

Os primeiros concursos serão publicados a 11 de Dezembro de 2013 .    

                               LER MAIS... 

Sessões de Lançamento do H2020:         
  
28 de Outubro, Lisboa 
 
18 de Novembro, Lisboa 
 
13 de Dezembro, Lisboa  

 

 

Prémio Europeu das Mulheres Inovadoras                            
Candidaturas até 15.10.2013  

Apply now to get a chance of winning one of the three prizes! 

After a successful first edition in 2011, the European Commission has launched the second edition of 
the EU Women Innovators Prize to reward three women who have achieved outstanding innovations 
and brought them to market. 

The contest is open to all women who have founded or co-founded their company and who have at 
some point of their careers benefitted from the EU's research framework programmes or the Competi-
tiveness and Innovation Framework Programme. 

Why the EU has launched this Prize? 

Although women are more and more active in research, there are still too few women creating innova-
tive enterprises. This represents an untapped potential for Europe which needs all its human resources 
to remain competitive and find solutions to the great challenges that we are facing (such as climate 
change, energy and resource efficiency, health etc).  

Europe needs more women innovators who can act as role models for the next generation 

The awards: 

1st prize 100 000 €    

2nd prize 50 000 €   

  

3rd prize 25 000 € 

 

 

Concurso para atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento e Pós-
Doutoramento                
Candidaturas até 19.09.2013  

O concurso para atribuição de bolsas individuais visa apoiar os melhores investigadores que preten-

dam desenvolver projetos de I&D para obtenção do grau de Doutoramento, em qualquer área do 

conhecimento, ou que pretendam prosseguir investigação pós-doutoral de ponta, em unidades de 

investigação nacionais ou estrangeiras. 

Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD) Destinam-se a investigadores doutorados para realizarem traba-

lhos avançados de investigação. A duração máxima da bolsa é de seis anos, mediante parecer favorável 

na avaliação intermédia (feita no fim do primeiro triénio) e disponibilidade orçamental. 

Bolsas de Doutoramento (BD) Destinam-se a quem satisfaça as condições necessárias ao ingresso em 

ciclo de estudos conducentes à obtenção do grau académico de doutor, através do desenvolvimento 

de trabalhos de investigação. A duração máxima da bolsa é de quatro anos, não podendo ser concedi-

da por períodos inferiores a três meses consecutivos. 

Bolsas de Doutoramento em Empresas (BDE) Destinam-se ao desenvolvimento de trabalhos de inves-

tigação em ambiente empresarial, a quem satisfaça as condições necessárias ao ingresso em ciclo de 

estudos conducentes à obtenção do grau académico de doutor. A duração máxima da bolsa é de qua-

tro anos, não podendo ser concedida por períodos inferiores a três meses consecutivos. 

Consulte o Aviso de Abertura deste concurso. 

Como concorrer 

As candidaturas individuais devem ser submetidas eletronicamente, utilizando o formulário disponível 

em https://concursos.fct.pt/bolsas/ 

Não serão aceites candidaturas submetidas por outros meios. A este concurso só poderá ser apresen-

tada uma única candidatura. 

Antes da submissão de candidatura recomenda-se a leitura dos seguintes documentos: Aviso de Aber-

tura, Guião de candidatura, Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I.P, Guião de Avaliação. 

 

Concursos 2014/2015 da Academie Royale des Sciences d'Outre-mer 

1.  Concursos Anuais (http://www.kaowarsom.be/fr/reglement_concours_annuels) 

O objetivo destes concursos é de promover a investigação científica de elevada qualidade em torno 

das matérias acompanhadas pela aquela instituição, atribuindo um prémio de 2500€. 

Deste modo já se encontram disponíveis as questões para 2014 (http://www.kaowarsom.be/fr/

questions2014) e para 2015 (http://www.kaowarsom.be/fr/questions2015) em torno das quais pode-

rão ser apresentados trabalhos científicos originais e recentes (até 3 anos), nomeadamente teses de 

douramento ou trabalhos semelhantes. Os trabalhos em apreço poderão estar redigidos numa das 

seguintes línguas: francês, holandês, alemão, inglês e espanhol.   

2.    Fonds Jean-Jacques et Berthe Symoens de Limnologie tropicale (http://www.kaowarsom.be/fr/

symoens) e Fonds de Géographie tropicale Yola Verhasselt (http://www.kaowarsom.be/fr/

verhasselt)  cujos trabalhos deverão ser submetidos até ao próximo dia 1 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Nanoworkshop Coimbra                                  
De 04  a 05.09.2013, Coimbra 

The ISEKI Food Association (IFA) organizes on September 4-5, 013 the 4th School of Nanotechnology: 

Applications in the food chain in Coimbra to further explore the use of nanotechnology in food. This 

school is organized in lectures about technology, applications and analytics and half-day demonstra-

tions about some techniques applied to the development and characterization of food  

The programme can be viewed at 

https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra 

Please register now online https://www.iseki-food.net/webform/3951 

Early bird registration is possible until end of July 2013. 

Don't miss this opportunity to join us at this interesting workshop! 

 

1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges                             

De 10  a 14.09.2013, Bari (Italy) 

To present and discuss the latest achievements in the field of sustainable use of natural resources at 

different scales and to promote a better development of agriculture in the future.  

Themes (preliminary): 

1. Water use performance and water productivity 

2. Conservation agriculture and water saving 

3. Sustainability of groundwater exploitation for agriculture 

4. Decision support systems and modelling tools 

5. Innovative data-acquisition and information and communication technologies 

6. Irrigation technologies and management practices for environmental upgrading 

7. Use of treated and low quality water in agriculture 

8. Climate change: adaptation and mitigation 

9. Drought risk management 

10. Socio-economic aspects of land and water management 

11. Policies, governance and institutional development. 

 

 

 

Calibração de Material Volumétrico e Verificações Intermédias 

18.09.2013, Lisboa 

 

Objetivos: 

Apresentar e debater os processos de verificação intermédia e calibração de material volumétrico. 

Destinatários: Diretores, Responsáveis Técnicos e Técnicos de Laboratórios de Análise Química e outras 

Entidades utilizadoras de equipamento volumétrico nas suas medições.  

 

Programa e Inscrição 

 

 

 

CONGRESSO “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios” (1º Anúncio) 

06 e 07.02.2014, IPS Santarém 

O Congresso “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios” pretende ser um espaço de partilha 

de ideias, conhecimentos, projetos e publicações produzidas pelos docentes, estudantes e investigado-

res da comunidade nacional e internacional.  

 

ÁREAS TEMÁTICAS DO CONGRESSO:  

 

- Artes Visuais Performativas  

- Atividade Física e Saúde  

- Biotecnologia  

- Ciências Agrárias  

- Ciências da Saúde  

- Ciências do Ambiente  

- Ciências do Desporto  

- Ciências Matemáticas  

- Ciências Naturais  

- Ciências Sociais e Organizacionais  

- Contabilidade  

- Educação e Currículo  

- Enfermagem  

- Finanças  

- Gestão do Desporto  

- Informática  

- Línguas e Literatura  

- Marketing  

- Nutrição Humana  

- Pedagogia do Desporto  

- Psicologia do Desporto  

- Recursos Humanos  

- Tecnologia Alimentar  

- Tecnologias Educativas  

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.gppq.fct.pt/_7pq/newsletter/2013_08/editorial.html
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/noticias.php?id=60
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/noticias.php?id=60
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/noticias.php?id=61
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/noticias.php?id=62
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/AvisoAbertura2013_PT.pdf
https://concursos.fct.pt/bolsas/
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/AvisoAbertura2013_PT.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/AvisoAbertura2013_PT.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/GuiaoCandidatura2013_PT.pdf
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento2012
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/GuiaoAvaliacao2013_PT.pdf
http://www.kaowarsom.be/fr/reglement_concours_annuels
http://www.kaowarsom.be/fr/questions2014
http://www.kaowarsom.be/fr/questions2014
http://www.kaowarsom.be/fr/questions2015
http://www.kaowarsom.be/fr/symoens
http://www.kaowarsom.be/fr/symoens
http://www.kaowarsom.be/fr/verhasselt
http://www.kaowarsom.be/fr/verhasselt
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra
https://www.iseki-food.net/webform/3951
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/mediaevents/PROGRAMA%20CALIBRA%C3%87%C3%83O%20VOLUM%C3%89TRICO.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=who
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=how
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=faq
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2013.phtml.pt
https://www.iseki-food.net/nanoworkshop_coimbra
http://conference2013bari.wordpress.com/
http://www.relacre.pt/pt/mediaevents/nextevents
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