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Programa Doutoral FCT- FLUVIO: River Restoration and Management 

Candidaturas até 30.11.2013 

 

Encontram-se abertas até ao dia 30 de Novembro as candidaturas para o Programa Doutoral FCT FLU-

VIO. O Programa terá início no dia 14 de Março de 2014. 

 

“FLUVIO aims the development and the application of scientific knowledge of environmental sciences, 

ecology, engineering and urbanism to management and restoration of the fluvial ecosystems, at diffe-

rent spatial scales, from the microhabitat to the river reaches and the drainage basin. Thus it aims to 

contribute to the sustainable development of human societies and the conservation of natural resour-

ces.” 

FLUVIO_PhD_Grants  

 

Programa Doutoral FCT - SUSFOR: Sustainable Forests and Products 

Candidaturas até 30.11.2013 

 

Encontra-se a decorrer, até ao dia 30 de Novembro, a época de candidaturas para o Programa Douto-

ral FCT SUSFOR - Sustainable Forests and Products. 

 

“SUSFOR programme is based on a multidisciplinary approach and intensive original research in the 

framework of the multifunctional demands on forest resources and their sustainable management, 

considered in a societal perspective, enhancing availability and use of forest products, development of 

improved processes and innovative products for changing markets and customer needs.”  

 

 

Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES (Brasil) – Bolsas para estágios 

Data de encerramento: 06.12.2013 

 

O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), integra os seguintes objetivos: 

 

Promover a realização de estudos de alto nível; 

Reforçar os grupos de pesquisas brasileiros; 

Renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior e de 

pesquisa brasileiras; 

Promover a inserção de investigadores brasileiros e estrangeiros em estágios pós-doutorais, 

estimulando a sua integração com projetos de investigação desenvolvidos pelos programas de 

Pós-Graduação 

nas instituições de ensino superior do Brasil.  

 

O processo de submissão de candidaturas varia de acordo com o prazo definido pelas mesmas institui-

ções.  

Para informações sobre os programas/vagas disponíveis, deverá contactar a Instituição de Ensino 

Superior brasileira de sua preferência. 

 

Poderá encontrar aqui mais dados sobre o PNPD/CAPES  

 

 

Farming by Satellite Prize 

Inscrições até 10.02.2014 

 

Competição destinada a estudantes de toda a Europa para que possam apresentar trabalhos no âmbi-

to do uso eficiente de tecnologias que recorram a satélites por forma a aumentar a produção, a efi-

ciência, o lucro e reduzam o impacto ambiental. 

Can you invent new ideas for the more extensive use of satellite technologies in agriculture to impro-

ve production, efficiency, profitability and to reduce environmental impact? If you are based in Europe 

or Africa we invite you to take part! “ 

 

 

                

Curso CESU - Gestão de Resíduos numa Empresa: Triagem, Classificação, Seleção de 

Destinos e Preenchimento de Guias de Acompanhamento - 3ª edição 

21.11.2013, Porto 

A gestão de resíduos numa empresa compreende diferentes etapas desde a triagem, classificação, 

recolha, transporte e envio para uma das operações de valorização ou de eliminação previstas na lei. 

Para além de se ter de cumprir com os requisitos legais inscritos no Regime Geral da Gestão de Resí-

duos (publicado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, já alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho), existem ainda outras obrigações legais, contidas em diferen-

tes portarias, que se devem por em prática no dia-a-dia da gestão de resíduos numa empresa. Com 

este Curso poderá de uma forma rápida conhecer as obrigações legais em cada etapa da gestão de 

resíduos, e ficar apto a tratar deste assunto de uma forma simples, de modo a evitar contraordenações 

ambientais (que poderão implicar o pagamento de coimas).  

Mais informação aqui 

                                                                                                                       

EURO Mini-conference on  Optimization in the Natural Sciences             

University of Aveiro, 5th-9th February, 2014 - flyer  

Please submit your abstract here and for payment of the conference fee follow 

this instructions. It is also necessary to fill a participation form. More, if you 

are a registered author please consider the publication of your paper in the following special issues. 

Thank you. 

November, 2013: Please, fill up the participation form until 15/December/2013. 

 

November, 2013: The deadline for abstract submission is now 15/November/2013. 

October, 2013: Special Issues anoucement. 

September, 2013: The abstracts of the Invited Speakers have been published. 

September, 2013: New call for papers issued here. 

April, 2013: Submit your abstract here. 

April, 2013: Please check registration and important dates. 

 

SEMANA NACIONAL BUSINESS ANGELS  

22.11.2013, 14h30 Auditório da ESAS 

 

Os Business Angels contrariam toda a lógica de crise e optam por investir 

em Portugal, criando emprego, acreditando em empresas recentemente 

criadas e que apresentam um elevado potencial de crescimento podendo vir a ser os casos de sucesso 

de amanhã. 

 

A FNABA vai organizar durante a semana de 18 a 24 de Novembro a VII Edição da Semana Nacional de 

Business Angels (SNBA). 

Esta iniciativa que voltará a traduzir-se em várias ações de promoção da atividade de Business Angels 

em diversas cidades do País. Em Santarém, será no dia 22 de Novembro, pelas 14h30, no Auditório da 

Escola Superior agrária de Santarém. 

O Fundo de Coinvestimento português é considerado atualmente um “case study” Europeu ao estar a 

despertar o interesse de Business Angels e Governos de outros países, tendo permitido, entre 2011 e 

2013, realizar 119 investimentos, em 88 empresas, no montante global de 15 milhões de euros encon-

trando-se ainda disponíveis para investir cerca de 27M€. 

Acresce que em breve será lançada mais uma call no montante de 10 milhões de euros que importa 

tornar visível tendo em vista atrair novos investidores para se candidatarem à citada call. 

Programa 

Inscrições 

 

 

 

Semana Global do Empreendedorismo no Instituto 

Superior de Agronomia 

18.11.2013,  15h30, Auditório Lagoa Branca  

"Durante uma semana em Novembro a SGE inspira pessoas em 

toda a parte do mundo através de atividades locais, nacionais e 

globais projetadas para ajudá-las a explorar o seu potencial autocrítico e inovador. Essas atividades, 

competições e eventos de networking em grande escala permitem conectar os participantes a poten-

ciais colaboradores, mentores e até mesmo investidores, introduzindo-os a novas e interessantes 

oportunidades." 

Inscrições Aqui 

Programa 

 

2ª Conferência Internet, Negócio e Redes Sociais  

 

A APDSI vai realizar, no próximo dia 21 de novembro, a segunda edição da con-

ferência "Internet, Negócio e Redes Sociais", desta vez dedicada ao tema 

"Financiar, Inovar e Empreender". 

 

O encontro vai decorrer entre as 9h00 e as 18h00, no Auditório do ISEGI—

Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação, da Universidade Nova 

de Lisboa, no Campus de Campolide. 

 

Este evento conta com o apoio da AISTI - Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. 

 

 

2º Encontro Green Cork/Floresta Comum - I Jornadas Téc-

nicas sobre os carvalhos  

 23 e 24.11.2013, Gerês 

 

Sabiam que o dia da floresta autóctone é a 23 de novembro? É então 

neste dia e no dia 24 que vamos celebrar a nossa floresta com o próxi-

mo encontro do Green Cork/Floresta Comum - I Jornadas Técnicas sobre os carvalhos.  

 

O programa para os dois dias inclui sessões orais, debates, degustações de produtos da floresta, apa-

nha de sementes E uma ação de plantação com os músicos RUI REININHO e SIMÃO PRAÇA.  

 

Inscrições 

 

 

Jornadas "Pequenos Ruminantes - que aspetos melhorar" 

28.11.2013, ESACB 

  

As Jornadas “Pequenos Ruminantes – que aspetos melhorar” irão decorrer no dia 28 de novembro de 
2013 na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. 

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. 

Em anexo pode encontrar o programa das jornadas, bem como a ficha de inscrição. 

 

Seminário "Necessidades Energéticas Locais e Recursos da Floresta" 

05.12.2013, Viana do Castelo 

 

No âmbito do projeto Silvaplus vai realizar-se o Seminário Necessidades energéticas locais e recursos 

da f loresta ,  no d ia  05 de dezembro ,  em Viana do Castelo . 

 

Neste seminário abordar-se-á possíveis estratégias locais de consumo e produção de calor e eletricida-

de recorrendo à biomassa florestal, recurso endógeno e renovável, tendo em conta a sua disponibilida-

de no Alto Minho e no Sul da Galiza.  

Reserve esta data... 
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