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Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

 

Versão para consulta sobre o futuro Programa de Desenvolvimento Rural do Continente para 2014 - 

2020 apresentada num seminário realizado a 30.10.2013, sobre a implementação da Politica de Desen-

volvimento Rural no contexto da Reforma da PAC e do Acordo de Parceria dos fundos Estruturais 

Apresentações:                            

PDR 2014-2020 do Continente | Gabinete de Planeamento e Políticas          

The CAP towards 2020 | D.G. Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia 

 

 

Doctoral program on Biological Systems, Functional & Integrative Genomics (BioSys) 

- Call for PhD Grants  

The call for application is open between 4 November and 4 December 2013 (24:00 GMT)  

 

BioSys - PhD Program in Biological Systems, Functional & Integrative Genomics, from the Faculty of 

Sciences of the University of Lisboa (FCUL), was selected in the framework of the FCT PhD Programmes 

Call opened by the Portuguese Foundation for Science and Technology IP (FCT, IP). BioSys was awarded 

with 11 PhD scholarships for each edition of the Programme (one edition comprises 4-year scholar-

ships) for a total of 4 editions. 

 

In the framework of this call, it is up to the Selection Committee of the BioSys Programme to select the 

students to whom these scholarships funded by FCT, IP will be awarded. The scholarships contracts will 

be concluded directly with FCT. 

 

PhD Scholarships are intended for individuals who meet the requirements set forth in Article 30, para-

graph 1, of Decree Law nº 74/2006, of March 24, as amended by Decree-Law No. 107/2008 of June 25, 

and 230/2009 of September 14. These grants have the duration of one year, renewable for up to a 

maximum of four years, and cannot be awarded for periods of less than six consecutive months. 

  

BioSys_aviso de abertura_EN_2.0  

BioSys_aviso de abertura_PT_2.0 

 

 

2ª edição do Prémio Agricultura 2013 

Candidaturas até 24.11.2013 

 

Mais uma vez o Correio da Manhã cumpre a sua vocação de dar voz aos portugueses e de chegar mais 

perto das populações locais. 

 

O BPI e o Correio da Manhã prosseguem com o Prémio Agricultura em 2013, com a sua 2ª edição, por-

que acreditam no Sector Agrícola, Florestal e da Agroindústria como motor de crescimento e desenvol-

vimento da economia portuguesa. Esta iniciativa tem por objetivo Promover, Incentivar e Premiar os 

casos de sucesso da agricultura, sector florestal e da agroindústria nacional. As candidaturas decorrem 

de 12 Setembro a 24 de Novembro de 2013. 

O Prémio Agricultura 2013 irá distinguir casos notáveis de sucesso, sendo atribuído no final de 2013. 

 

Saiba tudo sobre o Prémio e candidate-se aqui. 

 

Water JPI - Concurso piloto transnacional para projetos de investigação - Pré-

anúncio 

Candidaturas até 19.12.2013 (11:00 GMT)  

Foi publicado no site da Iniciativa de Programação Conjunta Water o pré-anúncio referente ao concur-

so piloto para projetos transnacionais de investigação com o título: Emerging water contaminants – 

anthropogenic pollutants and pathogens. 

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

e a Tecnologia. 

Ponto de contacto nacional para informações sobre o concurso: 

Sónia Mendes da Silva  - Fundação para a Ciência e a Tecnologia  

Departamento das Relações Internacionais (DRI)  

Av. D. Carlos I, 126 - 7º 1249-074 Lisboa  

(00351)213911542 

sonia.silva@fct.pt 

 

Mais informações 

 

 

 

Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013 

Candidaturas até 31.12.2013 

 

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros acaba de lançar a 23.ª edição do Prémio Inovação Jovem Enge-

nheiro, com candidaturas abertas até ao próximo dia 31 de dezembro. 

Com o objetivo de contribuir para a elaboração e divulgação de trabalhos inovadores nos diversos 

ramos da Engenharia, e galardoando o caráter inovador e aplicabilidade prática dos mesmos, este Pré-

mio destina-se a todos os membros da Ordem dos Engenheiros, estagiários ou efetivos, inscritos em 

qualquer região (Norte, Centro e Sul) ou secção regional (Açores e Madeira), cuja data de nascimento 

seja igual ou posterior a 1 de janeiro de 1978. 

O Conselho Diretivo da Região Sul incentiva os jovens membros da Ordem a participarem neste desafio 

da inovação, com trabalhos individuais ou de coautoria, reiterando que uma ideia inovadora é, muitas 

vezes, o começo de um futuro promissor e que o caminho da competitividade passa pela Inovação! 

Consulte o Regulamento 

Mais informações 

 

 

 

 

VISITA TÉCNICA - PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 

09.11.2013 

A Tberries nature flavours  está a organizar no dia 09 de Novembro de 2013 uma Visita Técnica a 3 

explorações de referência a nível nacional na área da produção de Plantas Aromáticas, Medicinais e 

Condimentares com diferentes objetivos e estratégias de mercado, conforme cartaz em anexo 

Para efetuar a sua inscrição ou solicitar mais informações, utilize por favor os seguintes contac-

tos:  geral.tberries@gmail.com  ou 968 258 561. 

 

Consulte o programa em anexo 

 

 
 

O REGADIO NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020— Jornada de Estudo e 

Debate   

13.11.2013, Coruche 

 

Na atual fase de estabilização da definição das políticas para o período 2014-2020, a FENAREG – Fede-

ração Nacional de Regantes de Portugal está a promover a realização de uma Jornada de Estudo e 

Debate sobre o REGADIO NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA EUROPA 2020, que terá lugar dia 13 de 

Novembro de 2013 em Coruche.  

 

Folheto da Jornada 

Inscrição – Jornada 

 

 

Roteiro do Empreendedorismo Jovem – Instituto Politécnico de Santarém  

19.11.2013, Auditório da Escola Superior de Gestão (Inscrições abertas até 14.11.2013) 

A Fundação da Juventude, com o apoio e parceria da Agência Nacional para a Gestão do Programa 

Juventude em Ação, vai realizar o Roteiro do Empreendedorismo Jovem. Assim, durante o próximo 

trimestre, a Fundação pretende motivar os jovens, promover as suas competências empreendedoras e 

contribuir para o desenvolvimento do espírito de iniciativa. 

Para ajudar na concretização destes objetivos, o Roteiro proporciona a apresentação de oportunida-

des, recursos e fontes de financiamento para projetos a ser realizados no âmbito do Programa Juven-

tude em Ação. 

Todas estas finalidades serão trabalhadas sob a forma de objetivos gerais a serem atingidos pelos par-

ticipantes no Roteiro, através de uma abordagem formativa e informativa, com a duração de um dia. 

A participação é livre mas sujeita a inscrição através do link 

Contacto: Paula Cardoso | Tel.  +351 223 393 530 | pcardoso@fjuventude.pt |  www.fjuventude.pt 

 

 

 

SITEVI 2013 - Feira das fileiras vinha-vinho, frutas-legumes, olivicultura 

26 a 28.11.2013, Montpellier, França  

 

Confortada pelo sucesso da precedente edição e no contexto positivo do mercado viti-vini e do setor 

das frutas & legumes em franco desenvolvimento, a SITEVI 2013 projeta-se no futuro sustentando as 

suas ambições. Feira de referência das duas fileiras, a Sitevi compromete-se, num ambiente muito con-

vivial, a funcionar como uma verdadeira plataforma de encontros de negócios para todos os profissio-

nais. Ela sustenta igualmente a sua dimensão internacional e o seu dinamismo com diversas novidades 

(dia especial Olivicultura, Galeria da Inovação, Espaço das Profissões, Wine Maker Experience...) e múl-

tiplas animações (encontros internacionais, ateliês práticos, conferências técnicas, polo R&D, Palmarés 

da Inovação…).  

 

Programa para visitar SITEVI 2013  

 

 

 

Vinda do Vice Presidente da Comissão Europeia António Tajani 

28 e 29.11.2013, Lisboa 

 

No âmbito da iniciativa da “Europe 2020 – Strategy for Growth” irá ter lugar em Lisboa, nos dias 28 e 

29 de novembro, uma missão de empresas europeias, que será liderada pelo Vice-Presidente da 

Comissão Europeia, António Tajani. 

Esta missão, cujo principal objetivo reside em promover oportunidades de negócio entre empresas 

nacionais e europeias, compreende duas acções distintas: 

Dia 28 de novembro (tarde): Conferência sobre o tema “Promoting Business Partnerships in Portugal”; 

Dia 29 de novembro (todo o dia): Encontros Bilaterais entre empresas nacionais e europeias. 

A participação das empresas nacionais em ambas as ações é gratuita, sujeita no entanto a uma inscri-

ção prévia. 

Embora não exista uma data limite para a inscrição na Conferência, sugere-se que efetuem a inscrição 

o mais depressa possível, pois os lugares são limitados. 

Para os Encontros Bilaterais as empresas terão de se inscrever até 30 de outubro, para que, entre 8 e 

18 de novembro, possam selecionar (on-line) os encontros com as empresas europeias.  

Saiba mais... 

 

 

18th Nitrogen Workshop 

The Nitrogen challenge: building a blueprint for nitrogen use efficiency 

and food security 

 

30.06 a 03.07.2014, INIAV, Oeiras 

Os resumos deverão ser enviados até ao dia 01.12.2013  

 

Universal food security is critical – it underpins political stability, social welfare and economic growth. 

As countries grow richer, there is an increasing demand for animal products such as milk and meat. 

This puts escalating pressure on all natural resources, including valuable farmland, water and atmos-

phere quality. There is also a growing concern about the health impacts of western diets, which inclu-

de rising levels of obesity and diseases such as type-2 diabetes, some cancers and cardiovascular disea-

se.  

 

Read more  

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.gpp.pt/pac2013/Seminario_PDR/Apresentacao_30_10_2013_Final.pdf
http://www.gpp.pt/pac2013/Seminario_PDR/RD_conference_JP_Lisbon%2030-10-13.pdf
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1008
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1009
https://www.etouches.com/ehome/65730/125552/
mailto:sonia.silva@fct.pt
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=480
http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/desd_pije2013_v2.pdf
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/atualidade/noticias/premio-inovacao-jovem-engenheiro-2013/
mailto:info@formtivity.pt
http://gmail.com/
http://www.fenareg.pt/wp-content/uploads/Jornada-FENAREG.pdf
http://www.fenareg.pt/wp-content/uploads/Ficha-Jornada.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1bjDMQAQrYVOGN2H6W3HwNpzXtpnrlCjEkXxoZXRxooA/viewform
mailto:pcardoso@fjuventude.pt
http://www.fjuventude.pt
http://en.sitevi.com/content/download/107874/1185142/file/SITEVI%20013-programasiteviPT-LX%20novo%20pre%C3%A7o.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/europe/portugal/registration-form_en.htm
http://www.b2match.eu/m4g-portugal/participants/new
http://www.b2match.eu/m4g-portugal/pages/home
http://www.nitrogenworkshop.com/abstracts/4574670620
http://www.nitrogenworkshop.com/programme/4574661350
http://biofig.fc.ul.pt/training-phd-programme
http://www.b2match.eu/m4g-portugal/pages/home
http://en.sitevi.com/Autres-langues/Portuguais/SITEVI-2013-Informacao-portugues-feira-vinha-vinho-frutas-legumes-olivicultura-montpellier-franca#Descri%C3%A7%C3%A3o completa
http://www.premioagricultura.pt/ehome/index.php?eventid=65730&
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=480
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/atualidade/noticias/premio-inovacao-jovem-engenheiro-2013/
http://www.nitrogenworkshop.com/

