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COST - EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - OPEN CALL 

Candidaturas até 28.03.2014 

COST invites researchers throughout Europe to submit proposals for research networks and use this 

unique opportunity to exchange knowledge and to embark on new European perspectives. A conti-

nuous Open Call for Proposals is used to attract the best proposals for new COST Actions.  

COST_Open_Call_OJ_Announcement_20140110[1]  

 

 

Iniciativas de Programação Conjunta - JPND - EU Joint Programme 

Neurodegenerative Disease Research 

Encontram-se abertos dois concursos transnacionais conjuntos no âmbito do JPND - EU Joint Program-

me Neurodegenerative Disease Research, uma iniciativa suportada pela Comissão Europeia para apoiar 

o combate de doenças neurodegenerativas no contexto de grandes desafios societais que a Europa 

enfrenta presentemente, incluindo o envelhecimento da população.  

 

 

Concurso da Académie Amorim 

Candidaturas até 14.02.2014 

Encontram-se abertas as candidaturas para a submissão de teses ou trabalhos científicos na área da 

viticultura e enologia para os prémios da Académie Amorim.  

The Amorim Academy sets out to support research permitting the improvement in conditions for wine 

development and conservation.If you are a scientist and you have conducted research in oenology, or 

you are an economist, jurist, or sociologist and you have published works on wine quality, you may 

Participate in the 2013 competition of the Amorim Academy which awards each year : 

the Amorim Academy's Grand Prix valued at 5 000 Euros 

the Prix de l'Initiative at 3 000 Euros 

Conditions of participation 

The deadline for submissions is february 14, 2014. The competition rules and the registration form are 

available at the Academy Secretary's Office or downloadable. (Entry Form)  

 

Curso de verão: Drought hazard and management: challenges in a changing world 

Candidaturas até 28.02.2014 

No âmbito do projeto DROUGHT R &SPI , o CEABN InBio vai estar envolvido num curso de verão sobre 

a temática das secas, sua previsão, impactos e gestão, onde serão nomeadamente aplicados e debati-

dos os resultados do projeto. 

Este curso será na ilha de Syros, um interessante caso de estudo grego, entre 16 e 20 de Junho de 

2014. O curso está orientado para estudantes (mestrado e doutoramento) e jovens investigadores na 

temática das secas em todas as suas vertentes ou na gestão da água em regiões áridas. 

A participação é mediante avaliação da candidatura, que deverá ser submetida por email até 28 de 

Fevereiro 2014. Os candidatos aceites têm alojamento grátis e apoio para a viagem. 

Consulte [aqui] o folheto . Para mais detalhes veja a página do projeto DROUGHT R&SPI. 

Download application form  

 

Concurso de Ideias - Setor Energético 

Candidaturas até 14.03.2014 

O PCTA - Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo em parceria com a GLINTT e com a OPEN RENE-

WABLES lançam um concurso de ideias para a conceção de um produto inovador na área da Energia 

Renovável - Fotovoltaico, CPV, gestão da energia ou tecnologia de armazenamento. 

Objetivo do concurso 

Selecionar uma ideia de produto inovador que tenha como base a tecnologia solar fotovoltaica, foto-

voltaica de concentração, sistemas de gestão e controlo da energia ou tecnologia de armazenamento. 

Pretende-se que este produto seja apresentado não apenas em termos técnicos, mas também com a 

mais-valia económica e preocupações em termos de estética e design. 

A ideia de produto selecionada deverá poder ser desenvolvida até á fase de fabrico e comercialização 

pelos promotores do concurso. 

Destinatários 

Estudantes do ensino superior da Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Santarém, Instituto 

Politécnico de Beja e Instituto Politécnico de Portalegre matriculados em qualquer grau de ensino. Pre-

tende-se que as propostas que integrem alunos interdisciplinares em termos de cursos, face às neces-

sidades apresentadas. 

Esclarecimentos 

Os pedidos de esclarecimento deverão ser endereçados ao PCTA – Parque de Ciência e Tecnologia do 

Alentejo SA através do e-mail jcmateus@pcta.pt, até às 17 horas do dia 10 de Março de 2014 e serão 

respondidos pela mesma via, no prazo máximo de 72 horas úteis. 

Prazo de entrega 

O prazo de entrega dos trabalhos termina às 18 horas do dia 14 de Março de 2014, sendo aceites as 

propostas entregues pessoalmente até esta data ou enviadas por correio com data anterior ou igual a 

10 de Março de 2014 (registo de envio CTT). 

Cartaz A3  

Regulamento do concurso  

 

 

The EU-funded William Harvey International Translational Research Academy  

Candidaturas até 06.04.2014 

Aims: 

To provide multidisciplinary projects to researchers to help to maximize their career development 

opportunities in healthcare and life sciences. 

Information: 

Three different mobility schemes (Incoming, Outgoing and Reintegration) 

Duration of the projects: at least 12 months and a maximum of 36 months 

EU contribution: 40% of the annual fellowship cost 

Applicants must, at the time of the recruitment (not earlier than 5 July 2014), be in possession of a 

PhD degree or, have at least 4 years of full-time research experience 

Applicants must, at the time of the deadline for submission of proposals (6th April 2014), not have 

resided or carried out her/his main activity in the Host country for more than 12 months in the last 

3 years prior to the deadline for submission of proposals 

WHRI-ACADEMY programme is open to enrol additional Host Organisations. 

WHRI-ACADEMY poster  

 

03 e 04.02 
PromoFood 2014 

Potsdam, Alemanha 

03 a 05.02 
Global Forum for Innovations in Agriculture 

Abu Dhabi, EAU 

05 a 07.02 
Fruit Logistica 

Berlin, Alemanha 

06 e 07.02 
Congresso “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios” 

IPS (Escola Superior de Saúde, Santarém)  

06 e 07.02 
III Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos 

Cineteatro, S. Pedro do Sul  

07.02 
Seminário “Preparar o Fim das Quotas Leiteiras” 

Cooperativa Agrícola, Vila do Conde  

10 a 14.02 
PRODEXPO'2014 

Moscovo, Rússia 

17 a 19.02 
SISAB PORTUGAL 2014 

FIL, Lisboa  

22.02 a 02.03 
Salon International de l'Agriculture 

Paris, França 

10 e 11.07 
II Congresso PTO/II WOP Congress 

Braga 

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://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1122
http://www.academie-amorim.com/documents/ad_fichier_inscription_us_25_ficheinscrip_re__768_glement_2013.pdf
http://www.isa.utl.pt/ceabn/uploads/docs/noticias/Syros_Summer_School_announcement_FINAL_11Jan2014.pdf
http://www.isa.utl.pt/ceabn/projecto/1/2/drought-r-amp-spi-promover-a-investiga-ccedil-atilde-o-em-secas-agrave-escala-europeia-e-a-interac-ccedil-atilde-o-da-ci-ecirc-ncia-com-a-pol-iacute-tica
http://www.eu-drought.org/search/item/10839817/Application-form-for-the-2014-Summer-School
mailto:jcmateus@pcta.pt
http://siiue.uevora.pt/files/anexo_informacao/91368
http://siiue.uevora.pt/files/anexo_informacao/91367
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1134
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/jpi/nd/index.phtml.pt
http://www.whri-academy.eu/
http://www.academie-amorim.com/
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agronews.gr%2Ffiles%2F1%2Fekdilwseis%2FPromoFood2014-Konzept-engl.pdf&ei=llTeUoTBMI210QXBqYGACg&usg=AFQjCNGq3XIPVXqnW2D0YZSapFgxCRbIoA&sig2=nSmyvXyr
http://www.gfialive.com/
http://www.fruitlogistica.de/en/
http://www.ipsantarem.pt/arquivo/6865
http://www.cothn.pt/files/18_vie_52d966cdc854e.pdf
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Faprolep.files.wordpress.com%2F2010%2F03%2Fcartaz-2014-preparar-o-fim-das-quotas-leiteiras.pdf&ei=d1HiUqfmLMKM7Aall4GAAQ&usg=AFQjCNEzsoDo112xHd-RriYRlRzm
http://www.prod-expo.ru/en/
http://www.sisab.org/website/
http://www.salon-agriculture.com/
http://braga-ucp.com/icwop2014/pt/index.html

