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Passaporte para o Empreendedorismo - Sessões de Divulgação nas Universidades e 
Politécnicos - Participa! 

Estão a decorrer nas Universidades e Politécnicos das regiões Norte, Centro e Alentejo, sessões de 

divulgação do Passaporte para o Empreendedorismo. 

Está a decorrer a 7ª Fase para submissão de candidaturas até 15 de novembro de 2013. 

Mais informação 

 

Candidaturas a projetos de empreendedorismo do IPDJ com prazo alargado até 24 
de novembro 

Os prazos de candidatura aos projetos de empreendedorismo da Rede de Percepção e Gestão de 

Negócios (RPGN), gerida pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) foram alargados 

até às 23:59, do dia 24 de novembro de 2013. 

Mais informação 

5ª Call for Entrepreneurship - Programa de Ignição da Portugal Ventures 

Apresentação de projetos entre 14.10 e 15.11.2013 

Tem um projeto inovador e global? Candidate-se ao Programa de Ignição da Portugal Ventures. 

Portugal Ventures investe em projetos de base científica e tecnológica com inovação à escala global. 

Em colaboração com a sua rede de parceiros, a Portugal Ventures abre as portas ao mundo, desafian-

do o talento e a ambição dos empreendedores.  

Mais informação 

 

 

Bolsas de apoio à investigação para estudantes de doutoramento dos PALOP  

Candidaturas até 15.11.2013 

A atribuição destas bolsas pretende apoiar a elaboração de projetos de investigação a realizar no âmbi-

to dos estudos de doutoramento por parte de estudantes de doutoramento nacionais dos PALOP que 

se encontrem a realizar os seus estudos em Universidades no exterior dos seus países.   

Mais informação... 

Regulamento - pdf 667 kb 

FORMULÁRIO de candidatura online  

 

Prémio Biodiversidade—Candidaturas até 15.11.2013 

Biodiversi’team is an annual, european student award created in 2013. The contest rewards the best 

innovative projects carried out by pluridisciplinary teams that aim to maintain or develop the biodiver-

sity of typical, regional agro-ecosystems. 

It takes place in Nantes (France) that received the label « European Green Capital for 2013 », thanks to 

the many environmental and biodiversity programs undertaken by the city. 

The Biodiversi’team contest encourage the partnerships between students of higher education institu-

tions and companies or local authorities involved in the implementation of typical, regional food pro-

duction. 

It’s open to students gatherd in teams comprised of a minimum of 4 members to a maximum of 8. 

The different teams will have to : 

-       file the contest registration before November 15th, 2013 

-       file the project submission before May 15th, 2014 

  

Click here to download the regulation 

 

Click here to view the Biodiversi’team brochure 

The contest awards three medals :               

The Biodiversi’team Gold Award : 9.000,00€                            

The Biodiversi’team Silver Award : 4.500,00€                        

The Biodiversi’team Bronze Award : 2.500,00€ 

 

 

 

Simpósio - Agricultura Energia e Ambiente  

06.11.2013, Universidade de Évora 

Este Simpósio a realizar no dia 6 de novembro na Universidade de Évora, é o evento mais importante 

que a SCAP organiza este ano e, pretende que seja um grande fórum de divulgação de novos conheci-

mentos e tecnologias, na área da agro-engenharia e de reflexão e debate sobre a otimização e raciona-

lização dos principais fatores de produção, entre os quais a energia tem um papel relevante, na pers-

petiva de desenvolvimento de uma agricultura moderna mais sustentável, que respeite o ambiente e a 

biodiversidade.  

Folheto do Evento 

 

Conferência "Maximização dos Serviços do Ecossistema Vinha"  

13 e 14.11.2013 UTAD  

Na continuidade do Ciclo de Conferências  do Departamento de Agronomia (DAgro) e do Centro de 

Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB) da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro,  vêm convidá-lo a participar na Conferência “MAXIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA 

VINHA”, a realizar nos dias 13 e 14 de novembro de 2013 . 

 

Este workshop tem como principal objetivo fazer uma abordagem multidisciplinar da problemática da 

maximização dos serviços do ecossistema vinha, tendo por base a experiência em curso no âmbito do 

projeto “EcoVitis: maximização dos serviços do ecossistema vinha na Região Demarcada do Douro”.  

 

A participação é gratuita, mas solicitamos a respetiva inscrição através de e-mail para ecovi-

tis@utad.pt , com indicação do nome e a instituição a que pertence, até ao dia 8 de novembro. 

 

Consulte o programa enviado em anexo 

 

 

 

Call for abstracts: XV Encontro Nacional de Educação em Ciências (XV ENEC 2014) 

Submissão de resumos até 30.11.2013  

 

A Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve acolhe, entre os dias 2 e 5 

de março de 2014, o XV Encontro Nacional de Educação em Ciências (XV ENEC 2014), dedicado ao 

tema "Tendências atuais em educação em ciências". 

Este Encontro pretende constituir uma oportunidade de partilha e discussão de questões relacionadas 

com o ensino e aprendizagem, o desenvolvimento profissional de educadores e professores, o currícu-

lo e as políticas educativas, a relação entre a escola e a comunidade, a inovação didática e a formação 

em ciências físicas e naturais.  

Dada a multiplicidade de contextos em que ocorre/decorre a educação em ciências, o programa abor-

da temas destinados a investigadores, professores, educadores, técnicos e alunos dos diferentes níveis 

de ensino. 

Mais informação e inscrição em http://www.xvenec2014.com/  

 

 

 

 

 

 

 

Call for papers: International Congress on Water, Waste and Energy Management  

16 a 18.07.2014, Porto 

This congress is organized by teachers and researchers of the C3i/IPP (Portalegre, Portugal), the Extre-

madura University (Spain) and the Salamanca University (Spain) and has the objective to join acade-

mics, researchers and scientists from several universities in an international forum to discuss matters 

related to the indicated areas and also to present results of researches held in the subjects related to 

it's scientific areas: 

http://www.ewwm.net/congress-information/scientific-areas/ 

 

We believe that we must rethink, personally, institutionally and corporately, the management that we 

make of the water we use, the waste we generate and the energy that we have available. That’s why 

we have created this congress and exhibition, that we hope can be part of our contribution for a more 

efficient use of these resources. 

 

July is a great time of the year for visiting Oporto! With comfortable temperature and nice weather, 

you can enjoy the delicious Portuguese food, taste the great Port Wine and eat a delicious Francesinha, 

make a pleasant walk in the Ribeira area, all this in a splendid city with a great patrimony and History. 

Welcome to Oporto! 

 

All papers will be published in the congress E-book and congress CD. The feasibility of publishing spe-

cial issue(s) of reputed scientific journals will be confirmed shortly. 

 

This edition of the congress also aims to create an area for companies, which activity is related to the 

areas of the congress, to expose their products, services, innovations and/or investigations. If you are 

interested in this subject please send us an e-mail. 

 

Finally, on behalf of the Organizing Committee, I would like to invite all the Scientific Community to 

participate in this project, presenting papers or communications related to any of the proposed areas. 

 

 

Call for papers: International Congress on 

Education, Innovation and Learning Techno-

logies  

 

23 a 25.07.2014, Barcelona 

This congress is organized by Professors from the C3i/Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal) and 

the Extremadura University (Spain). 

 

The event has as main targets: 

To disseminate national and international innovation and research related to Education. 

To analyze and make proposals about the most relevant themes for teachers and students. 

To offer innovative proposals about psicopedagogical and didactic methods. 

To value the educational and research implications at all levels of education. 

The use of New Technologies and other resources to upgrade the capacities of the students who 

have special educational needs. 

To recognize teachers as main agents of the educational innovation. 

Presentation of new strategies and techniques used in the classes as innovative, learning facilita-

tor and methodological alternatives. 

To act as a meeting point for different social agents related to education. 

 

Please visit: www.iceilt.com for more information 
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