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As tecnologias facilitadoras chave (Key Enabling Technologies - KET) vão ser apoiadas no Hori-

zionte 2020 com mais de 6000 M€. 

Muitos dos bens e serviços de que usufruiremos no futuro são ainda hoje desconhecidos. As tecnolo-

gias facilitadoras chave (Key Enabling Technologies - KET), ou seja, as nanotecnologias, a micro e nano 

eletrónica (incluindo semicondutores), os materiais avançados, a biotecnologia, a fotónica e as tecno-

logias de produção vão ter um papel importante a desempenhar nas tecnologias do séc. XXI. 

 

O Horizonte 2020 vai dedicar um orçamento combinado de 6430 mil milhões de euros às KETs, através 

do Pilar 2 - Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais. Para esta vertente prioritária, foi pro-

posta uma abordagem sistémica com metas estratégicas e operacionais para cada uma das seis KETs. A 

COM preconiza a concreticação desta abordagem através de colaboração com as plataformas tecnoló-

gicas europeias (ETPs) e da constituição de parcerias público-privado (PPP) – Fábricas do Futuro (FoF), 

Edifícios Energeticamente Eficientes (EeB) e Processos Industriais Sustentáveis (SPIRE) - orientadas 

para a inovação.  

 

 

Portugal Ventures abre nova Call 

Esta iniciativa visa possibilitar o acesso a investimento de capital de risco de projetos inovadores de 

base científica e tecnológica nas fases iniciais da sua maturação empresarial. Projetos de Tecnologias 

de Informação e de Comunicação, Eletrónica & WEB, Ciências da Vida e Recursos Endógenos, Nanotec-

nologia e Materiais são elegíveis para investimento.  

Ler mais... 

 

 

COMPETE lança Plataforma de Acesso Simplificado 2.0. É um bal-

cão único, mais simples, mais rápido, mais eficaz.  

Online a partir do dia 10 de outubro, a PAS 2.0. acrescenta à anterior visão de 

perfil de beneficiário, funcionalidades que permitem disponibilizar uma gestão 

de cliente consolidada e centralizada, representando uma evolução para o con-

ceito de balcão único do beneficiário. 

Atualmente, já pode aceder a todos os seus projetos (ativos e de histórico), verificar avisos em aberto, 

submeter a sua candidatura, aceder a instrumentos financeiros de apoio e manter os seus dados. Tudo 

isto através de um único acesso centralizado e integrado. 

Ler mais... 

Aceda aqui à PAS 

 

 

Programa Nacional  de Estudos da Eslováquia 

Candidaturas até 31.10.2013 

 

Estão abertas as candidaturas para bolsas, no âmbito do Programa Nacional de Estudos da Eslováquia - 

semestre de Verão do ano académico 2013/2014. 

 

Objetivo: O programa nacional de bolsas pretende apoiar a mobilidade de estudantes universitários 

estrangeiros, doutorandos, docentes universitários, investigadores, entre outros, para que frequentem 

Universidades eslovacas e organismos de investigação eslovacos. 

 

Os interessados deverão submeter as candidaturas aqui. 

 

Mais se informa que o prazo de candidaturas para o ano escolar de 2014/2015 foi já fixado para 30 de 

Abril de 2014.  

 

 

 

Procurement updates 

Call for tender – On-request recoding of the food descriptors of EFSA chemical occurrence database 

and food consumption database entries according to the FoodEx2 food classification and description 

system (OC/EFSA/DCM/2013/06) 

08 November 2013 

Call for tender – Pilot project on the implementation of SSD2 in the frame of the electronic transmis-

sion of harmonised data collection of analytical results to EFSA (OC/EFSA/DCM/2013/05) 

11 November 2013 

 

 

 

 

 

 

1ª Conferência Internacional-Tecnologia Agroalimentar e Inovação & Brokerage  

24 e 25.10.2013, Maia 

 

A PortugalFoods, enquanto interlocutor e dinamizador do setor agroalimentar português e entidade de 

referência na interface credível entre o sistema científico e a indústria, está a organizar a 1ª Conferên-

cia Internacional-Tecnologia Agroalimentar e Inovação & Brokerage, a realizar-se nos dias 24 e 25 de 

Outubro de 2013, na Maia (TecMaia). 

  

A conferência irá versar sobre seis grandes eixos: Inovação na Comunicação; Inovação & Sustentabili-

dade; Inovação & Consumidor; Inovação no Produto; Inovação Tecnológica e Gestão da Inovação.  

Saiba mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 8º Encontro Nacional de Cromatografia decorrerá entre 2 e 4 de Dezembro de 2013 na Faculdade 

de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, Covilhã. Este evento é organizado pelo Grupo 

de Cromatografia da Sociedade Portuguesa de Química (SPQ) e o Centro de Investigação em Ciências 

da Saúde da Universidade da Beira Interior (CICS). Os principais objetivos deste evento são os de real-

çar os avanços científicos com base nos avanços e inovações da área de cromatografia analítica e pre-

parativa, abordando os mais diversos domínios das áreas cromatográficas, bem como fomentar a coo-

peração científica entre os participantes. 

Mais informações no site: http://8enc.eventos.chemistry.pt/?ver=inicio 

 

 

Formação Igualdade de Género - Engenheiros e Técnicos Agrícolas 

De 25.10.2013 a 16.11.2013, Guarda 

Tendo em conta a medida (apoiar o empreendedorismo feminino) e a 2º área estratégica- Indepen-

dência Económica, Mercado de Trabalho e Organização da Vida Profissional, Familiar e Pessoal do IV 

Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação, 2011 -2013, esta ação de 

formação tem como objetivo dotar os/as participantes de competências que lhes permitam sensibilizar 

e informar os/as agricultores sobre as mais valias de diversidade de género no sector, de modo a tor-

nar as explorações agrícolas mais competitivas.  

Ficha de inscrição 

 

 

1º Ciclo de colóquios - Conselho Científico                 

11:00h  Auditório do CAP - Quinta do Marquês Oeiras 

10.12.2013                             

Os ácaros eriofídeos em ecossistemas agrícolas e florestais em Portugal  Maria dos Anjos Ferreira 

26.11.2013                                     

Fogo Bacteriano das Rosáceas - Investigação vs. Rotina no INIAV  Leonor Cruz 

12.11.2013                  

Pragas Florestais  Edmundo Manuel R. de Sousa 

29.10.2013                

Principais doenças florestais Helena Bragança 

22.10.2013                                

O Uso Sustentável dos Pesticidas Maria Margarida Vieira 

 

Workshop—Análise e Monitorização Química do Estado da Água - Perspetivas para 

os Laboratórios 

29.10.2013, Lisboa 

Este workshop tem como objetivo apresentar e debater as Diretivas Europeias no domínio da politica 

da água, sua implementação e consequências das mesmas para os laboratórios e Entidades de Amos-

tragem de Águas.  

Destinatários: 

Diretores e Técnicos de Entidades Gestoras. 

Diretores, Responsáveis da Qualidade,  Responsáveis Técnicos e Técnicos de Laboratórios e Entidades 

de Amostragem de Águas.  

Ficha de inscrição 

 

 

Seminário—Visibilidade Internacional  da Investigação das 

Universidades 

29 e 30.10.2013,  Edifício da Reitoria da UNL 

 

O Seminário “Visibilidade Internacional  da Investigação das Universidades”  - uma visão estratégica  do 

ponto de vista institucional, terá lugar nos dias 29 e 30. de outubro no Edifício da Reitoria da UNL, cujo 

programa enviamos em anexo. 

Para formalizar a sua inscrição deverá contactar a Sr.ª D. Maria Ruibio Canales, telef. 213262096 ou 

por e-mail maria.canales@universia.net 

 

 

 

 

 

 

No próximo dia 8 de Novembro de 2013, decorrerá o II COLÓQUIO NACIONAL  DE SEMENTES E 

VIVEIROS, no Auditório Central da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coim-

bra,  numa organização conjunta da Universidade Coimbra, Associação Portuguesa de Horticultura, 

Escola Superior Agrária de Coimbra, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e da empresa 

InProPlant. 

O principal objetivo do colóquio é  reunir especialistas, técnicos, produtores, investigadores, professo-

res e estudantes para partilharem conhecimentos técnico-científicos nas áreas de sementes e viveiros. 

Outro dos objetivos, é debater temas atuais que envolvem a sustentabilidade (ambiental e económica) 

do sector, a otimização do uso de recursos naturais, aspetos inovadores da propagação, e as mais 

recentes novidades em termos de mercados, políticas e legislação para o sector. 

O programa provisório bem como toda a informação relacionada com a inscrição está disponível em 

www.uc.pt/en/congressos/IICNSV2013 

 

 

 

 

 

 

EUROPE 2020 STRATEGY FOR GROWTH 

29.11.2013, Lisboa Portugal 

Registos até 30 de outubro em http://www.b2match.eu/m4g-portugal 

A Agência de Inovação, no âmbito do Enterprise Europe Network, está a promover a participação de 

empresas portuguesas num dos maiores eventos de networking empresarial em Portugal, no próximo 

dia 29 de novembro, em Lisboa. 

O evento, organizado pelo consórcio EEN-Portugal liderado pelo IAPMEI, em parceria com a Comissão 

Europeia e a aicep Portugal Global insere-se numa Missão do Vice Presidente da CE, António Tajani a 

Portugal, constituindo uma oportunidade para o estabelecimento de parcerias internacionais, comer-

ciais e tecnológicas, através de reuniões bilaterais (B2B) entre empresas portuguesas e empresas 

estrangeiras.  

Áreas em destaque:  

economia do mar (atividades ligadas à energia eólica e das ondas, à indústria farmacêutica e da 

biotecnologia, turismo náutico e de recreio, entre outras); 

saúde;  

turismo;  

componentes para a indústria automóvel e aeronáutica;  

tecnologias de informação e comunicações;  

agricultura e indústria agroalimentar;  

pasta e papel;  

serviços partilhados. 

Destinatários: 

Empresas, universidades e centros de investigação e inovação, associações, clusters e outras entidades 

ligadas ao mundo empresarial interessadas em encontrar parceiros internacionais para o desenvolvi-

mento das suas atividades. 

 

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://www.gppq.fct.pt/_7pq/plataformas_tecnologicas.php
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/plataformas_tecnologicas.php
http://www.effra.eu/
http://www.e2b-ei.eu/default.php
http://www.spire2030.eu/about-spire
http://www.pofc.qren.pt/Media/Noticias/entity/Portugal-Ventures-abre-nova-Call
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/pas-20--um-balcao-unico--online-a-10-de-outubro?fromlist=1
http://apps.compete-pofc.org/pas2/acesso/app/Login.php
http://www.scholarships.sk/
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsadcm201306.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsadcm201306.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsadcm201306.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsadcm201305.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsadcm201305.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.portugalfoods.org/citai/enquadramento.php
http://8enc.eventos.chemistry.pt/?ver=inicio
http://www.gestoapreciativo.pt/p/inscricao?c=Forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20p%C3%BAblicos%20estrat%C3%A9gicos%20para%20a%20obten%C3%A7%C3%A3o%20da%20especializa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Igualdade%20de%20g%C3%A9nero-ENG.%20E%20T%C3%89CNICOS%20AGR%C3%8DCOLAS
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/10_dez_maria_dos_anjos_1pag.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/26_nov_leonor_cruz_1pag.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/12_nov_edmundo_sousa_1pag.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/29_out_helena_braganca_1pag.pdf
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/22_out_margarida_vieira_1pag.pdf
http://www.relacre.pt/pt/mediaevents/nextevents/eventrequest/12
mailto:maria.canales@universia.net
http://www.uc.pt/en/congressos/IICNSV2013
http://www.b2match.eu/m4g-portugal
http://www.portugalfoods.org/
http://centrodedesarrollo.universia.net/
http://www.relacre.pt/pt/mediaevents/nextevents/event/12
http://www.gestoapreciativo.pt/p/formacao-de-publicos-estrategicos-para-a-obtencao-da-especializacao-em-igualdade-de-generoeng-e-te
http://apps.compete-pofc.org/pas2/acesso/app/Login.php
http://www.scholarships.sk/
http://www.uc.pt/en/congressos/IICNSV2013

