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No âmbito do novo Programa Quadro Horizonte 2020 (2014-2020) serão publicados a 11 de Dezembro 

mais de 60 concursos para 2014. 

Neste contexto de grandes desafios para a Europa e, em particular, para Portugal, somos de novo pos-

tos à prova na nossa capacidade de organização estratégica e de conseguir uma boa articulação entre 

os vários setores da cadeia de valor, com vista à internacionalização e à inovação para um mercado 

dinâmico e competitivo. Espera-se uma transferência de conhecimento mais efetiva, partindo da inves-

tigação fundamental para o desenvolvimento de tecnologias e sua aplicação até à entrada no mercado, 

assim como para a exploração de respostas a problemas globais. 

Irão abrir concursos nas três prioridades do H2020, Pilar I, Ciência Excelente; Pilar II, Liderança indus-

trial e o Pilar III, Desafios Societais assim como em instrumentos de financiamento transversais. 

Ler mais… 

Não se perca. Caminhe para o Horizonte 2020 mas não precisa de fazê-lo sozinho! Conte com o GPPQ. 

Comece já no dia 13 de Dezembro: venha ao CCB, em Lisboa, e participe no Lançamento Oficial 

do H2020 em Portugal. Inscreva-se  

Programa 

Concurso para Peritos Independentes do HORIZON 2020  

Candidaturas em permanência 

A COM lançou o concurso para peritos do próximo Programa-Quadro de I&I, HORIZONTE 2020. Os 

peritos terão como principal função avaliar propostas e monitorizar a evolução deste programa de 

financiamento. 

Toda a informação relativa ao concurso está disponível no link indicado abaixo. A informação relativa 

às qualificações e funções do avaliador está disponível na página de submissão da candidatura.  

A COM não indicou a data limite para a candidatura mas esta deverá ser feita o mais depressa possível 

de forma a garantir a seleção para as primeiras Calls do Horizonte 2020 que serão lançadas a 11 de 

Dezembro de 2013. 

Aconselhamos especial cuidado na escolha das palavras-chave descritivas da sua área de especializa-

ção: quanto mais alinhadas com os Programas de Trabalho (2014-2015) e com os objectivos da COM 

para os 1ª concursos do H2020 maior a probabilidade de seleção como perito no Horizonte 2020. 

 

As versões mais recentes, mas ainda draft, dos Programas de Trabalho da maioria das temática estão 

disponíveis online.  

h t tp :// e c . europa. eu/ re s earch / ind ex . c f m ?pg =n e w sa l ert&y ear =2 01 3&na =na -22 11 13  

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / r e s e a r c h / p a r t i c i p a n t s / p o r t a l / p a g e /

experts;efp7_SESSION_ID=zLQsSYxG58fysL6vyLkrThGvJZ11vb5n2R8Jn3hv6T9Dd6ykXLny!1078437264  

 

 

2.ª edição do Concurso de Inovação Social 

Candidaturas até 11.12.2013 

A Comissão Europeia lançou a 2.ª edição do Concurso de Inovação Social, em memória de Diogo Vas-

concelos. 

Este concurso tem por objetivo estimular o aparecimento de ideias e soluções inovadoras, em matéria 

de inovação social, suscetíveis de gerar novas oportunidades de emprego. 

A competição está aberta a todos aqueles que são residentes ou estão legalmente estabelecidos em 

Estados-Membros da UE ou nos países que estabeleceram um acordo para participar no Programa 

para a Competitividade e a Inovação – incluindo indivíduos, organizações ou grupos não legalmente 

constituídos. O concurso pretende captar ideias e propostas provenientes de todas as fontes e secto-

res, incluindo organizações com ou sem fins lucrativos, e/ou empresas privadas. 

Serão atribuídos prémios no valor de 30.000 Euros aos participantes que apresentem as três ideias 

empreendedoras mais inovadoras. 

As candidaturas terão que ser submetidas até às 12h00 do dia 11 dezembro de 2013, através do preen-

chimento de um formulário online. 

Esta informação não dispensa a consulta do regulamento oficial, disponível no site oficial do concurso. 

 

II Edição Academia do Centro de Frutologia Compal 

Candidaturas até 27.01.2014 

CENTRO DE FRUTOLOGIA COMPAL LANÇA SEGUNDA EDIÇÃO DA ACADEMIA 

A segunda edição da Academia do Centro de Frutologia Compal é uma iniciativa que vai contribuir para 

a formação e apoio a 12 jovens empreendedores na área da fruticultura em Portugal. 

Para assinalar este lançamento, o Centro de Frutologia Compal realizou uma visita a Alegrete, Portale-

gre, à exploração de Alexandre Pacheco, um dos vencedores da edição anterior, que recorda o papel 

que a Academia teve na sua vida.  

“A Academia proporcionou-me o aumento da minha rede de contatos e possibilitou uma intensa troca 

de experiências. Esse foi o fator mais importante, porque acredito que as ligações entre os participan-

tes, a Compal e as entidades parceiras serão mantidas”, refere. 

A Academia 2013/2014 é composta por módulos práticos e teóricos e contempla visitas a explorações 

agrícolas modelo e centros de experimentação, num total de cerca de 50 horas de formação. Termina 

com a atribuição de três bolsas de instalação no valor de €20 mil cada, aos três melhores projetos 

apresentados após a formação. 

“A Academia é uma oportunidade para os formandos adquirirem os conhecimentos necessários que 

suportam a prática sustentável da fruticultura em Portugal, ao mesmo tempo que os fortalece na 

determinação de agarrar a agricultura como uma carreira promissora e uma atividade de futuro”, refe-

re José Jordão, Presidente do Centro de Frutologia Compal. 

Candidate-se AQUI 

 

CE - 10º concurso da Iniciativa Europeia sobre Medicamentos Inovadores  

Consultar Convite à Apresentação de propostas até 28.01.2014 

MI launched its 10th Call for proposals on 29 October 2013. The Call is now open for submission of 

Expressions of Interest. 

The topic included in the 10th Call is: 

Immunological Assay Standardisation and Development for Use in Assessments of Correlates of 

Protection for Influenza Vaccines 

 

The full Call text as well as details of how to apply can be found on the 10th Call Stage 1 page 

Download the 10th Call flyer  

 

View the presentation from the 10th Call webinar 

Find project partners via the Partner Search Tool 

 

Concurso para Grupos de Ação de suporte ao Plano Estra-

tégico de Implementação (SIP) da Parceria Europeia de 

Inovação (EIP) para a Água.  

Candidaturas até 31.01.2014 

A DG Ambiente lançou o 2º concurso para Grupos de Ação de suporte ao Plano Estratégico de Imple-

mentação (SIP) da Parceria Europeia de Inovação (EIP) para a Água.  

No seguimento do sucesso desta iniciativa em que no 1º concurso foram selecionados 9 Grupos de 

Ação, nos quais Portugal tem entidades nacionais ativamente envolvidas, foi lançado um 2º concurso 

que tem por objetivo desenvolver, testar, ampliar, promover, divulgar e incentivar a adoção de abor-

dagens e soluções inovadoras para os grandes desafios relacionados com a água no mercado europeu 

e global.  

Para participar nesta iniciativa registe o seu perfil. De seguida, irá receber um email automático de 

verificação. Faça login com as suas credenciais, aceda ao separador SHOWCASE e faça o download do 

formulário e do guia de participação. 

Registe-se AQUI 

EIP Water_Call_expression_commitments  

 

 

 

 

I CONGRESSO NACIONAL DOS VINHOS HISTÓRICOS 

07.12.2013, auditório do recinto VITIFRADES, Vila de Frades  

A Câmara Municipal de Vidigueira no âmbito da distinção ‘VIDIGUEIRA CIDADE DO 

VINHO’ e integrado na VITIFRADES – 16.ª Festas Báquicas, tem a honra de convidar V. 

Ex.ª, na qualidade de orador, para participar no 1.º Congresso Nacional dos Vinhos Histó-

ricos – O vinho de talha, uma herança milenar, que terá lugar no auditório do recinto 

VITIFRADES, em Vila de Frades, no dia 7 de dezembro de 2013, com início às 10h00. 

 O 1.º Congresso Nacional dos Vinhos Históricos – O vinho de talha, uma herança mile-

nar pretende lançar uma primeira pedra para um impulso revitalizador e de promoção 

das artes ancestrais do vinho e do legado das paisagens culturais onde a sua história se 

construiu graças a persistentes e laboriosos esforços de preservação da viticultura e das 

metodologias de vinificação. 

  

Nesta primeira edição do congresso aproveitando o ambiente único e inspirador da VITIFRADES, e inte-

grado no âmbito da distinção ‘VIDIGUEIRA CIDADE DO VINHO 2013’, atribuída pela Associação de 

Municípios Portugueses do Vinho, as temáticas evidenciadas convergirão sobre a importância da 

herança histórica dos vinhos de talha. 

Mais informações em anexo (Convite/Programa, Cartaz e Ficha de inscrição). 

Inscrições através do email jorgesalvador@cm-vidigueira.pt ou do telefone 284 437 400. 

 

 

Seminários ESACB 

09 e 12.12.2013, ESACB 

A Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB) convida-o (a) a participar nos 

seguintes seminários  que decorrerão nos dias  9 e 12 de Dezembro de 2013 na 

ESACB. 

“Produtos da Colmeia” - esta iniciativa é organizada no âmbito do GT8 - Mel e Produtos da Floresta do 

projecto in_Agri. 

“Inovação no setor dos laticínios” 

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. 

 

 

Ação de Formação - REGA DA VINHA PARA VINHOS DE QUALIDADE 

30 e 31.01.2014, Quinta da Saúde - Beja (inscrições até 20.01.2014) 

Esta Acão tem por objetivo fornecer ao participante conhecimentos sobre a gestão da rega da vinha 

através da análise de diferentes indicadores que levam à obtenção de uvas para produção de vinhos de 

qualidade.  

Público Alvo: A população alvo desta acão de formação serão todos os interessados que desempe-

nhem ou pretendam vir a desempenhar funções ligadas à Rega da Vinha 

-Formadores: Prof. Carlos M. Lopes - ISA 

-Preço: 225 Euros 

Ficha de Inscrição 

 

Call for papers: International Congress on Green Chemistry and  Sostainable Engi-

neering (Barcelona, 29-31 July 2014) 

Abstracts sending: February 13th 2014  

 

The International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering 

(www.greenchemse.com ) is a joint C3i/Polythecnic Institute of Portalegre(Portalegre, Portugal) and 

Extremadura University (Spain) promotion. This event has the objective of creating an international 

forum of academics, researchers and scientists to discuss worldwide results and proposals regarding to 

the most sound issues related to Environmentally friendly and Sustainable Chemical processes. It will 

be held in Barcelona 

(Spain) from 29-31 July 2014. 

 

This Event will include the participation of renowned keynote speakers, oral presentations, posters 

sessions and technical conferences related to its subjects (green chemistry, education to a greener 

environment, new green businesses safer and greener innovations, designing of greener processes 

etc) and some touristic and cultural events and visits. 

 

The whole content of the presented papers and conferences will be published in the Proceedings e-

book available also in CD-ROM format. Those communications considered of having enough quality 

can be submitted for publication in International Journals. (TO BE ANNOUNCED SOON). 

http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://www.centrofrutologiacompal.pt/2014
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/h2020/newsletter/2013_12/editorial.html
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=1395
http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/eventos/1395_agenda.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=zLQsSYxG58fysL6vyLkrThGvJZ11vb5n2R8Jn3hv6T9Dd6ykXLny%211078437264
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=zLQsSYxG58fysL6vyLkrThGvJZ11vb5n2R8Jn3hv6T9Dd6ykXLny%211078437264
http://socialinnovationcompetition.eu/applicationform.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://www.centrofrutologiacompal.pt/2014/academia/candidaturas_guia
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-8
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/10th_Call/IMI10thCallFlyer.pdf
http://www.imi.europa.eu/events/2013/10/15/imi-10th-call-webinar
http://www.imi.europa.eu/content/partner-search
http://www.eip-water.eu/user/register
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1039
mailto:jorgesalvador@cm-vidigueira.pt
http://www.ipcb.pt/ESA/index.php/component/content/article?id=651
http://www.ipcb.pt/images/ESA/eventos_2013/Inov_Lacticin.pdf
http://www.cotr.pt/insc_formacao.asp?id=109
http://www.greenchemse.com
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=68L1Sd0dqc6h4wtW225FpHpRWsvyxr32Rl3tyghN1zFLNQQGcJWX!-1777275326
http://www.eip-water.eu/working-groups/action-groups
http://www.ipcb.pt/ESA/index.php/component/content/article?id=651
http://www.cotr.pt/formacao.asp?id=193
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