
 

   

 

 

 

 

 

Concursos Abertos          Bolsas de Investigação          Agenda Científica           Outras Informações 

 

Participe e aproveite o trabalho que teve na elaboração da sua 

tese. Porque deixá-lo guardado numa prateleira? 

O que tem a perder??? 

Apenas tem que efetuar um breve resumo da mesma em inglês 

e habilitar-se a ganhar um dos seguintes prémios: 

Mestrado: 

1º Lugar – 5000,00 € 

2º Lugar – 2000,00 € 

3º Lugar – 1000,00 € 

 

Licenciaturas: 

1º Lugar – 2500,00 € 

2º Lugar – 1250,00 € 

3º Lugar – 750,00 € 

Requisitos para participar: 

O Concurso está aberto para Licenciados e Mestres; 

Os participantes tem que ter um grau de Licenciados/Mestre obtido numa Universidade Euro-

peia no ano académico de 2010 para a frente até 2013; 

A tese tem que ter uma nota já atribuída; 

A tese pode ser escrita em qualquer linguagem; 

Os participantes apenas necessitam de enviar um resumo da tese em Inglês (2000 a 3000 pala-

vras) 

Mais informações em: http://futureideas.eu/ e http://futureideas2014.blogspot.pt/ 

 

 

1º Concurso Conjunto da ERA-NET FORESTERRA  

Candidaturas até 15.01.2014 

A FCT é parceira da Rede ERA-NET FORESTERRA, uma rede europeia dedicada a apoiar e a financiar 

atividades no campo da Floresta Mediterrânica. Neste contexto, os parceiros da Rede FORESTERRA 

decidiram lançar o 1º Concurso Conjunto para propostas de investigação em "Mediterranean-scale 

approach to study global change drivers, impacts and indicators on ecosystems and to foster forest 

system resilience through managing biodiversity. 

O concurso está organizado em duas sessões: Projetos Colaborativos, cujo tópico incidirá em Biodiver-

sidade e Ações de Networking, cujo tópico incidirá em Alterações Globais. 

A participação portuguesa incide apenas em Ações de Networking.  

Mais informações AQUI 

 

5º Concurso Conjunto da Rede ERA-NET BIODIVERSA  

Candidaturas até 14.02.2014 

A FCT é parceria da Rede ERA-NET BIODIVERSA2, uma rede europeia dedicada a 

apoiar e a financiar atividades de investigação no campo da biodiversidade. Neste 

contexto, os parceiros da Rede BIODIVERSA em parceria com a JPI FACCE, decidiram lançar o 5º Con-

curso Conjunto para propostas de investigação em "Promoting synergies and reducing trade-offs bet-

ween food supply, biodiversity and ecosystem services". 

 

Foram 15 os países que expressaram interesse em participar no concurso: Áustria, Bulgária, Chipre, 

Estónia, França, Alemanha, Lituânia, Holanda, Noruega, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Suíça e 

Turquia. 

Pré-registo obrigatório até 16 de Dezembro  

Mais informações AQUI 

 

 

Prémio para as melhores obras sobre o 

modelo de decisão em Portugal  

Candidaturas até 30.04.2014 

No âmbito das comemorações do seu 25.º aniversário, 

a Quidgest decidiu premiar as 3 melhores obras (teses, 

trabalhos académicos, livros, artigos científicos ou conjunto de intervenções) sobre o modelo de deci-

são nacional e, deste modo, relançar este importante debate e reanimar a produção de estudos numa 

área de extrema relevância para a competitividade da economia nacional.  

O Prémio “Decidir Melhor” tem âmbito nacional e internacional e dirige-se a estudantes, professores, 

escritores, ensaístas, jornalistas e cronistas das mais diversas áreas de conhecimento: gestão estratégi-

ca, economia, finanças, recursos humanos, psicologia, entre outras.  

Formulário de candidatura  

Regulamento  

 

Cursos de curta duração 2014 

A Escola Superior Agrária (ESAS) do Instituto Politécnico de Santarém vem comunicar a realização de 

um ciclo de Cursos de Curta Duração no ano de 2014, o qual se pretende manter com carácter anual. 

Cada Curso de Curta Duração será dedicado a um tema específico de interesse nas áreas Científicas de 

Agronomia e Ciências dos Alimentos e serão abertos à participação de toda a Comunidade. 

 

Convidamos assim todos os interessados com interesses profissionais, pessoais ou outros nas temáti-

cas abrangidas por estes Cursos de Curta Duração a participarem.  

 

 

 

Conferência Responsabilidade Social Universitária: Research, Learn and Do… with 

ethics, social responsibility and sustainability,  

 9 e 10 .12.013 , Grande Auditório do ISCTE-IUL 

Para além de oradores do ISCTE-IUL, esta Conferência conta com a participação de Gilbert Lenssen, 

Presidente da ABIS – The Academy of Business in Society e de François Vallaeys, Consultor do ORSALC 

– Observatório Regional de Responsabilidade Social para a América Latina e Caribe e de representantes 

da Fundação PT, do Montepio, do Grupo EDP, da Fundação EDP, do GRACE e da SIC Esperança. 

Esta Conferência está inserida na Semana da Responsabilidade Social Universitária que decorrerá no 

ISCTE-IUL entre os dias 9 e 13 de dezembro. 

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição em http://rsu.iscte-iul.pt/inscricao. 

Mais informação  

 

 

Jornadas da Associação Portuguesa de Enologia  

Inscrições até 10.12.2013 

19.12.2013, Bairrada 

Para participar descarregue aqui a Ficha de Inscrição que deverá ser preen-

chida e enviada por via postal ou por e-mail, acompanhada do respetivo 

pagamento ou seu comprovativo. 

A inscrição só será válida após o pagamento e o envio para a Associação do 

mesmo ou do respetivo comprovativo, por via postal ou e-mail. 

(Estudantes de Viticultura e Enologia-30€)  

Consulte aqui o PROGRAMA 

 

 

 

Seminário "Necessidades Energéticas Locais e Recursos 

da Floresta"  

05.12.2013, Hotel Flôr de Sal, Viana do Castelo  

Este seminário pretende promover a reflexão sobre a integração da 

biomassa florestal nas políticas e estratégias municipais de eficiência 

energética, tendo por base as potencialidades da floresta do Alto 

Minho e do Sul da Galiza e as vantagens que estas soluções podem ter 

na dinamização da gestão ativa da floresta e na criação de emprego.  

Inscrições até 02.12.2013 

 

Programa 

Inscrição 

Localização 

 

 

ENERAGRO 

05.12.2013, Santarém 

A ENERAGRO é um seminário sobre energia e eficiência energética organizado pela revista Agrotec e 

Renovavéis Magazine, com a participação de  vários agentes do setor agrícola (produtores, empresá-

rios, dirigentes associativos e investigadores) e de alguns especialistas em energia e eficiência energéti-

ca, e onde se procurará dar a conhecer alguns casos de estudo de sucesso de empresas agrícolas e 

agro-industriais na utilização deste tipo de energia.  

Programa 

Inscrição  

 

 

Seminário "Corknow-how: Conhecimento Suberícola em Rede" 

06.12.2013, Observatório do Sobreiro e da Cortiça (Coruche) 

Com este Seminário pretende-se apresentar os principais resultados deste projeto, destacando-se o 

Balanço das Campanhas de Cortiça 2012 e 2013, o Guia de Comercialização de Cortiça, o Modelo Base 

da Conta de Cultura para o Sobreiro (Conta SB 1.0) e o "Estudo de Determinação dos Pontos de Valor 

Acrescentado da Fileira da Cortiça", elaborado para a UNAC pela AGRO.GES.  

Programa  
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