
 

 

 

Concursos Abertos          Bolsas de Investigação          Agenda Científica           Outras Informações 

Regime de Transição  

Adenda a todos os anúncios e avisos de abertura em vigor  

As regras comunitárias relativas à transição entre o PRODER e o novo PDR estabelecem a possibilidade 

de financiar com o orçamento do novo PDR candidaturas apresentadas ao PRODER ao longo de 2014, 

no limite até à aprovação do novo PDR, desde que reúnam as condições necessárias para a respetiva 

aprovação.  

Ler mais... 

Medidas em aberto: 

1.1.1. - Modernização e Capacitação das Empresas (Apoio ao Investimento na Agricultura e na Agroin-
dústria) 

1.1.1 - Modernização e Capacitação das Empresas - Dotação Específica para o Sector do Leite 

1.1.2 - Investimentos de Pequena Dimensão 

1.1.3 - Instalação de Jovens Agricultores 

1.3.1 - Melhoria Produtiva dos Povoamentos 

1.3.1 - Melhoria Produtiva dos Povoamentos - Modernização de Viveiros Florestais 

1.3.2 - Gestão Multifuncional 

1.3.3 - Modernização e Capacitação das Empresas Florestais 

1.6.2 - Regadio de Alqueva 

1.6.5 - Projetos Estruturantes - Eletrificação Rural 

2.3.1.1 - Defesa da Floresta Contra Incêndios 

2.3.2.1 - Recuperação do Potencial Produtivo 

2.3.2.2 - Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais 

2.3.3 - Valorização Ambiental dos Espaços Florestais 

2.4 - Investimentos Não Produtivos das ITI 

4.1 - Cooperação para a Inovação 

4.2.2. - Redes Temáticas de Informação e Divulgação 

4.3.1.1 - Desenvolvimento de Serviços de Aconselhamento 

 

 

 

 

tos e as prioridades de financiamento fundamentais para promover, no nosso país, o crescimento inte-

ligente, sustentável e inclusivo no período 2014-2020. 

Os fundos estruturais serão, entre 2014 e 2020, o instrumento essencial de apoio ao desenvolvimento 

do País e à correção das assimetrias regionais que ainda persistem. 

Hoje o principal défice do País não é um défice de infraestruturas, mas sim de competitividade. Por 

isso, o primeiro objetivo para os fundos é a dinamização de uma economia aberta ao exterior, capaz de 

gerar riqueza de maneira sustentada.  

20140131 apres. acordo parceria Portugal 2020  

20140131 acordo parceria Portugal 2020  

 

Collection and analysis of published scientific information as preparatory work for the setting 

of Dietary Reference Values for selected micronutrients; lot 1 (vitamin D), lot 2 (magnesium, 

copper, phosphorus), lot 3 (sodium, chloride) (Nutrition Unit) 

Estimated budget: EUR 40 000 - Approx launch date: End of February 2014 

19 February 2014 

Team coaching for Senior Management (Human Capital & Knowledge Management Unit) 

Estimated budget: EUR 50 000 - Approx launch date: February 2014 

20 February 2014 

Call for tender – Shuttle service in Italy and Europe (OC/EFSA/FINANCE/2014/01) 

18 March 2014 

 

 

 

 

 

 

envolvam a temática do Sector Hortofrutícola, através da distinção de um projeto reconhecido pelo 

júri como sendo de grande qualidade, originalidade e relevância para o Sector e seus intervenientes. 

Prémios 

1. O Prémio tem natureza pecuniária e consubstancia-se na atribuição de um montante monetário no 

valor bruto de 6.000 euros ao grupo vencedor. A distribuição do prémio pelos diferentes elementos do 

grupo vencedor é da responsabilidade do mesmo. A cada elemento do grupo será atribuído um diplo-

ma de distinção. 

2. No caso do grupo vencedor desenvolver o projeto com a orientação de um ou mais docentes (no 

máximo 2 docentes), este(s) terá(ão) direito a um montante no valor bruto de 3.000 euros. No caso de 

se tratar de 2 docentes será dividido entre ambos. 

Regulamento  

 

ERA-IB: INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY - 5th JOINT CALL  

Candidaturas até 31.03.2014 

ERA- IB cont inues  to  foster  innovat ion  in  Industr ia l  Biotechnology  

ERA-IB is an ERA-NET supported by the European Community. In the ERA-NET “Towards an ERA in 

Industrial Biotechnology” partners (18) and observers (8) from 21 different countries join forces to 

reduce fragmentation of national research efforts in the area of Industrial Biotechnology. Within the 

ERA-IB framework three joint calls for proposals resulted in 29 highly innovative European research 

projects. In 2013 a fourth call was launched by ERA-IB-2 together with partners from the ERA-Net Euro-

TransBio (ETB). These projects are expected to start in 2014. 

 

Famelab 2014 

Inscrições até 04.03.2014 

O Famelab está de volta em 2014. 

A Ciência Viva e o British Council trazem a Portugal mais uma edição deste concurso internacional de 

comunicação de ciência, este ano com a colaboração ativa da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Se gosta de ciência e de falar sobre ciência, esta é a sua oportunidade para mostrar as suas capacida-

des de comunicação e alargar os seus contactos em Portugal e no estrangeiro. 

Saiba tudo em www.famelab.pt e https://www.facebook.com/FameLabPortugal  

 

The EU-funded William Harvey International Translational Research Academy - Con-

cessão de financiamento  

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, not have resided or car-

ried 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  

 

3º Concurso Universitário CAP 

Candidaturas até 14.03.2013 

Inovação no sector hortofrutícola  

O Concurso tem por objetivo contribuir para a 

dinamização da inovação e criatividade em 

áreas de conhecimento que, de forma direta, 

PORTUGAL 2020 - ACORDO DE PARCERIA 2014-2020 

Portugal 2020, o Acordo de Parceria (AP) que Portugal irá subme-

ter à Comissão Europeia estrutura as intervenções,  os investimen-  

fev. e mar. Formtivity - Formação Agrícola e Animal 
fevereiro e março 

19.02 Seminário "Análise de Risco" 

Pólo da Mitra da Universidade de Évora 

20 a 22.02 IX Fórum Internacional de Sinologia "China - Tradição e Modernidade"  

Auditório 1 - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (Leiria) 

3 e 4.03 Communicating Rural Development: People.Project.Ideas 

Vilnius, Lituânia 

4 a 7.03 Foodex Japan 2014 

Tóquio, Japão 

10 e 11.03 Conference “Research and Innovation to Foster the Competitiveness of the European Agri-Food and 
Seafood Sectors” Programa | Inscrições  

Atenas, Grécia 

10 a 14.03 Future Match na CeBIT (Submissão de perfis até 23.02.2014 

 Hannover, Alemanha 

18.03 A Agricultura tem Futuro 

Tiara Park Atlantic, Porto 

21.03 Journée Internationale des Forêts 

França 

25 e 26.03 V Congresso da Distribuição Moderna “Inovar para Vencer” 

Museu do Oriente, Lisboa 

27 a 30.03 AGRO 2014 - 47.ª Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação 

Parque de Exposições, Braga 

31.03 a 3.04 Alimentaria 2014 

Barcelona, Espanha 

11 a 15.04 XVII Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB) - Inscrições abertas até 09.03 

Campus de Gambelas - Universidade do Algarve 

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.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=357&eid=4259&bl=1
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=516
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=516
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=2078
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=819
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=532
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=598
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=1905
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=601
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=596
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=618
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=1092
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=649
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=648
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=650
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=1928
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=820
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=844
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=1014
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=822
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1172
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1173
http://www.efsa.europa.eu/en/negproc/tender/npr-drvs.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/negproc/tender/npr-drvs.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/negproc/tender/npr-drvs.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/negproc/tender/npr-drvs.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/negproc/tender/npr-teamcoaching.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/negproc/tender/npr-teamcoaching.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsafinance201401.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=na&utm_campaign=aih
http://www.isa.utl.pt/files/news/pub/regulamento_3_concurso_universitario_cap_cultiva_futuro.pdf
http://www.famelab.pt
https://www.facebook.com/FameLabPortugal
http://www.fc.ul.pt/servicosCake/servicoLogos/Concursos/verAnexo/1167
http://www.era-ib.net/call-documents-5thCall
http://www.cap.pt/servicos/projectos/1544-concurso-universitario-cap--cultiva-o-teu-futuro.html
http://www.whri-academy.eu/
http://www.formtivity.pt/?pg=blogp&id=50
http://www.icaam.uevora.pt/Noticias-e-Informacoes/Agenda/Seminario-Analise-de-Risco
http://www.esecs.ipleiria.pt/Paginas/conteudo.aspx?cid=12806&type=Events
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-communicating-rural-development/en/seminar-on-communicating-rural-development_en.cfm
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/agrifood-programme-1011032013_en.pdf
https://scic.ec.europa.eu/fmi/AGRIFOODSEAFOOD2014/start.php
http://www.b2match.eu/futurematch
http://sm.vectweb.pt/media/88/File/anipla_simposio.pdf
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.inovarparavencer.com/
http://www.peb.pt/evento.php?id=356
http://www.alimentaria-bcn.com/home
http://www.eneb2014.pt/

