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Conheça a página renovada da Newsletter Apoio I&DT na ESAS 

Poderá consultar os concursos e as bolsas de investigação em vigor, os próximos 

eventos e outras informações relevantes, já publicados nas Newsletters anteriores. 

 
 
 
Call for Papers - American Journal of Plant Sciences  
 
If you have unpublished papers in hand and have the idea of making our journal a vehicle for your 

research interests, please feel free to submit your manuscripts to this journal through the Paper Sub-

mission. 

System or send them by email to us. 

 

About Us 

Published by Scientific Research Publishing  

AJPS is an international, double-blind, peer-reviewed and open-access journal with both print and onli-

ne versions. For more information about the journal, please visit: http://www.scirp.org/journal/ajps 

Latest Issue (Vol.4 No.9, September 2013) 

 

Editorial Procedures 

Upon receipt of a manuscript, an Associate Editor will be assigned and s/he will make due arrange-

ments to have the manuscript peer reviewed. Once a manuscript is accepted for publication, it will 

undergo language copyediting, typesetting, and reference validation in order to provide the highest 

publication quality possible. Please do not hesitate to contact us if you have any questions. 

 

Go Ahead, Hit Us with an Idea!  

Dr. Sukumar Saha, US Department of Agriculture, USA 
E-mail: ajps@scirp.org 

 

Call for Postdoctoral Marie Curie fellowships  - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI PADOVA                

Candidaturas até 22.11.2013 

A call for 19 Postdoctoral Marie Curie fellowships in the framework of the PISCOPIA Programme, 

funded by the University of Padova and the European Commission, is now open. 

Download Bando Piscopia 2013 (Italian) 

Download Call for applications Piscopia 2013 (English) 

Download Piscopia 2013: Guide for applicants (last update: September 18, 2013) 

Download Informazioni per docenti e direttori di Dipartimento (Italian) 

 

Doctoral Program in Biodiversity, Genetics and Evolution (BIODIV) - Pré-Call for PhD 

Grants                       

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa                  

Candidaturas em permanência 

12 scholarships will be available for top candidates. 

Duration of 4 years, including the opportunity to spend up to 2 years abroad. 

Starting date: January 2014 

Candidates can be from any nationality. 

Must hold a MSc or a 4-5 year (pre-Bologna) degree in Biological Sciences before December 31, 2013 

(other scientific backgrounds with adequate academic experience and common research interests will 

be considered  

Mais informações 

BIODIV scholarships_pre-call  

 

CE – JPI: Water Challenges for a Changing World (Pré-anúncio) - COMISSÃO EURO-

PEIA                 

Concurso piloto para projetos transnacionais de investigação.  

Tema: “Emerging water contaminants – anthropogenic pollutants and pathogens” 

No edital do concurso, a publicar brevemente, serão, entre outros temas, especificadas as condições 

de elegibilidade a aplicar pelos diferentes países parceiros. 

Nota: Portugal conta-se entre os 11 parceiros financiadores do concurso, através da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (Sónia Mendes da Silva (NCP)).  

Pilot.Call.Pre.announcement 
 
 

 

 

 

Prémio Fundação Altran 2013                      

Candidaturas até 31.10.203 

A Fundação Altran para a Inovação em Portugal iniciou em 2 de setembro, o processo de candidaturas 

para a competição nacional, em tecnologia e inovação, com o tema ‘Inovar por um mundo mais sus-

tentável’. O objetivo é promover e premiar projetos de inovação tecnológica que sejam, na sua génese, 

sustentáveis, ou seja, tenham como finalidade satisfazer as necessidades dos seres humanos, sem 

comprometer o futuro das gerações vindouras.  

Mais informações 

 

 

O desafio agro-florestal - produzir salvaguardando o ambiente"                    

08.10.2013, Auditório Champalimaud (Lisboa) 

A Organização de Proprietários Rurais Europeus (ELO), a União da Floresta Mediterrânica (UNAC), 

a Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade (ANPC) e a Syn-

genta têm o prazer de convidar V.Exa para a 6.ª conferência regional do Forum para a Agricultu-

ra (FFA), que se realizará em Lisboa no próximo dia 8 de Outubro. 

Inscreva-se através do link http://www.amiando.com/FFA_Lisboa e participe neste importante 

debate sobre temas que nos afetam a todos. 

 

 

 

Convenção Empresarial "Sobreviver e Crescer"                

09.10.2013, Centro de Congressos de Lisboa   

A  AIP-CCI e a NERSANT, Associação Empresarial da Região de Santarém, estão a  organizar uma Con-

venção Empresarial sob o tema "Sobreviver e Crescer" que terá lugar no próximo dia 9 de Outubro no 

Centro de Congressos de Lisboa. São esperados mais de 1000 empresários, provenientes de todo o 

país e de diversos setores de atividade. 

O nosso objetivo é que esta Convenção possibilite uma reflexão e um debate em torno das questões 

que afetam a competitividade empresarial, relevando os fatores mais críticos e propondo soluções e 

medidas, que possam ser adotadas não apenas pelas políticas públicas, mas também pelas próprias 

empresas.  

Increva-se AQUI 

 

Workshop Rede INOVAR                   

11.10.2013, Centro de Congressos de Lisboa  

Relembramos que o workshop de discussão sobre inovação nos sectores agrícola, alimentar e florestal 

nacionais no âmbito do próximo Quadro Comunitário (2014-2020), irá decorrer no dia 11 de Outubro, 

no Centro de Congressos de Lisboa. Este será um evento organizado pela Rede INOVAR, uma rede 

nacional e sectorial de transferência de tecnologia, conhecimento e inovação com 77 parceiros, entre 

os quais a nossa instituição. 

Na expectativa que revelem interesse nesta iniciativa e que contribuam para a discussão que se pre-

tende ter, seguem abaixo: 

LINK DE ACESSO AO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO e Link de acesso a lista de temas de discussão 

(aquando inscrição, participantes deverão (no formulário) indicar, desta lista, os 3 temas de preferên-

cia por ordem prioritária). 

Para esclarecimentos adicionais, por favor contactar: 

Maria Pedro Silva (Membro da equipa Rede INOVAR): workshopredeinovar2013@gmail.com ; T: (+351) 

213 653 149 

 

Curso Psicrometria AVAC  e Cargas Térmicas - Outubro 2013, Coimbra 

Ações de formação a realizar em Coimbra pelo Instituto Superior de Engenharia da Univer-
sidade do ALgarve 

 
CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS (9h- 18h) 11 e 12.10.2013 (inscrições até 04.10.2013) 

PSICROMETRIA APLICADA-AVAC (9h- 18h) 25 e 26.10.2013 (inscrições até 20.10.2013) 

 

As pessoas interessadas deverão enviar a ficha de inscrição que consta nos folheto anexos. 

Informações complementares: Eng. Celestino Rodrigues Ruivo, Tel: 289800166 / 289800100 

(Ext:6571),Tlm: 918319210, Fax: 289888405 

 

 

 

 

TEMPMEKO 2013 

14 a 18.10.2013, Funchal 

A Sociedade Portuguesa de Metrologia (SPMet) em colaboração com a Associação de Laboratórios 

Acreditados de Portugal (RELACRE), está a organizar o 12º Simpósio Internacional TEMPMEKO 

2013,com o apoio de IMEKO TC12, do Governo Regional da região autónoma da Madeira, Camara 

Municipal do Funchal e do IPQ, Instituto Português da Qualidade, vocacionado ao tema: 

 Temperature and Thermal Measurements on industry and Science 

 O qual terá lugar no Centro de Congressos do Hotel Vidamar Resorts Madeira, sito no Funchal, 

Madeira, no período de 14 a 18 de Outubro de 2013.  

 No âmbito deste Simpósio que conta com aproximadamente 400 comunicações (apresentações orais 

e posters) distribuídos por 42 países a nível mundial, e com a presença de 13 Expositores, represen-

tantes de entidades de particular relevância no âmbito da Metrologia da Temperatura, vimos dar-lhe 

conhecimento do Programa e  convidá-lo a estar presente nesta iniciativa internacional dinamizada e 

organizada a nível nacional. 

Em caso de interesse em participar nesta iniciativa , formalize a Sua inscrição através da TEMPMEKO 

2013  Registration Form e a envie para geral@relacre.pt  

 

 

Fórum Dia Mundial da Alimentação                   

16.10.2013, Fundação Calouste Gulbenkian  

A Secretaria de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, a Associação 

Portuguesa de Empresas de Distribuição, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Federação 

das Indústrias Portuguesas Agroalimentares e a INOVISA convidam a estar presente no 

Fórum «Inovação Alimentar ao serviço do Consumidor» que se realiza no próximo dia 

16 de outubro, a partir das 09:00 horas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

O Fórum «Inovação Alimentar ao serviço do Consumidor», uma iniciativa no âmbito do Dia Mundial da 

Alimentação, irá juntar em debate a investigação agroalimentar com os mais relevantes intervenientes 

da Produção, Transformação e Distribuição Alimentar em Portugal. 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 

Hortofrutícolas: estratégias para a competitividade 

24.10.2013, Lisboa 

A revista VIDA RURAL vai organizar a 3ª edição das Conferências Vida Rural com o tema Hortofrutíco-

las: estratégias para a competitividade, que terá lugar dia 24 de outubro, em Lisboa. 

A produção de hortofrutícolas em Portugal enfrenta desafios crescentes e é apontada como uma das 

alavancas para reduzir a dependência alimentar do país e fomentar as exportações. 

É por isso essencial discutir como pode o setor crescer e impor-se no mercado nacional e internacional, 

numa fase de grande contenção económica na Europa e de mudança nas regras da política agrícola 

comum. 

Estas conferências contam com a participação do nosso diplomado do mestrado de PPMFI, 

Tiago Vinagre Monteiro, produtor de Aloé vera e aromáticas. 

Increva-se 

http://www.conferenciasvidarural.ife.pt/homepage.aspx?menuid=1
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt#!bolsas/c21r
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt#!gallery/c1y1f
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt#!visitus/cl4l
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://papersubmission.scirp.org/login.jsp?journalID=40&utm_campaign=papersubmission&utm_source=e_cp&utm_medium=e_cp_ajps_20130905
http://www.scirp.org/?utm_campaign=home&utm_source=e_cp&utm_medium=e_cp_ajps_20130905
http://www.scirp.org/journal/ajps
http://www.scirp.org/Journal/Home.aspx?JournalID=207&utm_campaign=viewPapers&utm_source=e_cp&utm_medium=e_cp_ajps_20130905
mailto:ajps@scirp.org
http://www.unipd.it/sites/en.unipd.it/files/Bando%20PISCOPIA%20Italiano.pdf
http://www.unipd.it/sites/en.unipd.it/files/Call%20PISCOPIA%20English.pdf
http://www.unipd.it/sites/en.unipd.it/files/Guide_for_Applicants_updated.pdf
http://www.unipd.it/sites/en.unipd.it/files/Vademecum%20Dipartimenti.pdf
http://cba.fc.ul.pt/education/phd.php
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/916
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/914
http://pt.altran-foundation.org/o-premio-da-fundacao-em-portugal/premio-2013/o-tema-para-2013.html
http://europeanlandowners.us5.list-manage1.com/track/click?u=7e5f446a883c6b513832bd781&id=edaa9c6626&e=7ada6f6b64
http://newsletter.aip.pt/aipcci/2013/seminarios/ConvEmp201310/form.asp
https://app.wevent.pt/detalheEvento.action?iDEvento=643
http://issuu.com/inovisa/docs/temas_discuss__o_grupos_think_tank
mailto:workshopredeinovar2013@gmail.com
http://www.tempmeko2013.pt/exhib.php
http://www.tempmeko2013.pt/techprog.php
mailto:TEMPMEKO%202013%20%20Registration%20Form
mailto:TEMPMEKO%202013%20%20Registration%20Form
mailto:geral@relacre.pt
http://diamundialdaalimentacao.pt/wp-content/uploads/sites/8/2013/09/AgendaDiaMundialAlimentacao.pdf
http://www.ife.pt/sistema_de_acreditacao_v2/Formulario.aspx?evt=2540
http://www.unipd.it/en/call-piscopia-marie-curie-fellowship-programme
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=480
http://pt.altran-foundation.org/
http://cba.fc.ul.pt/
http://www.fc.ul.pt/
http://www.scirp.org/?utm_campaign=home&utm_source=e_cp&utm_medium=e_cp_ajps_20130905
http://www.scirp.org/Journal/AimScope.aspx?JournalID=207&utm_campaign=aimScope&utm_source=e_cp&utm_medium=e_cp_ajps_20130905
http://newsletter.aip.pt/aipcci/2013/seminarios/ConvEmp201310/form.asp
http://www.tempmeko2013.pt/
http://www.gulbenkian.pt/index.php?object=483&article_id=4406langId=1

