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Destaques 

Indicadores de Desempenho para o Ensino Superior Politécnico 

1ª fase de candidatura até 30.04.2014 

Tendo em vista melhorar a perceção e a compreensão pública da atividade das instituições de ensino 

superior e do seu contributo para o desenvolvimento regional, a Secretaria de Estado do Ensino Supe-

rior (SEES) tem interesse em recolher contribuições da comunidade académica, através de propostas 

para o desenvolvimento de indicadores de desempenho para a produção, transferência e difusão do 

conhecimento. 

Neste âmbito, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em colaboração com a Direção-Geral do 

Ensino Superior (DGES) e a Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), abre concurso 

público para financiamento de projetos de desenvolvimento e validação de indicadores de desempe-

nho para a produção, transferência e difusão do conhecimento nas Instituições de Ensino Superior 

Politécnico (IESP). 

Duração e Fases de Candidatura 

O concurso decorre em três fases: 

Primeira fase: Apresentação de uma proposta sumária (30 dias); 

Segunda fase: Elaboração de uma proposta detalhada (60 dias); 

Terceira fase: Desenvolvimento das propostas aprovadas na segunda fase (180 dias). 

 

Destinatários 

Ao presente concurso podem concorrer investigadores individuais ou equipas de investigação com 

currículo científico ou profissional relevante. 

 

Como concorrer 

As candidaturas à primeira fase devem ser apresentadas em formulário próprio e enviadas, juntamen-

te com os restantes documentos de candidatura indicados no Edital do concurso, para indicado-

res@fct.pt até às 17 horas (hora de Lisboa) do dia 30 de abril de 2014. 

 

 

Programa de Empreendedorismo Intergeracional UAW - United at Work  

Candidaturas até 27.04.2014 

Promovido pelo BIS - Banco de Inovação Social da Santa da Misericórdia de Lisboa. 

Estão abertas as Candidaturas ao Programa de Empreendedorismo Intergeracional UAW – United at 

Work 

U.A.W - United at Work é um projeto de experimentação social promovido pela Santa Casa da Miseri-

córdia de Lisboa no âmbito do Programa de Experimentação e Inovação Social do BIS-Banco de Inova-

ção Social e cofinanciado pelo Programa da União Europeia para o Emprego e a Solidariedade Social 

PROGRESS (2007 - 2013). São parceiros do projeto a Câmara Municipal de Lisboa, a Fundação Calouste 

Gulbenkian, a Beta-i, a Fundação La Caixa e a Fundação Beth Johnson. É avaliador externo do projeto a 

Dinamia-CET- ISCTE-IUL. 

O Projeto UAW irá contribuir para a configuração de uma política ativa de emprego que permita a inte-

gração conjunta de jovens e seniores na vida ativa através do empreendedorismo  

As candidaturas ao Programa são individuais e realizam-se através do preenchimento do formulário 

disponível no website http://uaw.unitedatwork.eu/ 

A data limite de candidaturas é o dia 27 de Abril e todas as questões deverão ser dirigidas para o ende-

reço info@uaw.unitedatwork.eu 

 

22º PEJENE—Programa de Estágios de Jovens Estu-

dantes do Ensino Superior  

Candidaturas para Empresas: até 28.04.2014 

Candidaturas para Estudantes :  a partir de  02.05.2014 

Este programa de estágios, de âmbito nacional, destina-se aos 

estudantes do ensino superior que se encontram a frequentar 

o penúltimo e último ano (Licenciatura, Mestrado de Bolonha 

ou Mestrado Integrado).  

Cada estudante pode candidatar-se até 4 vagas de estágio, de acordo com as suas preferências. No 

entanto, a pré-seleção fica condicionada aos requisitos exigidos pela empresa/entidade de acolhimen-

to. 

Candidaturas 

 

Prémio EDP Inovação 2014 

Inscrições até 13.05.2014 

A atração de talento e a capacidade empreendedora para o setor da energia é fundamental para pros-

seguir o esforço de desenvolvimento tecnológico e de modelos de negócio. 

O Prémio EDP Inovação traduz-se assim no incentivo do Grupo EDP ao desenvolvimento de novos pro-

jetos empresariais focados em inovação tecnológica ou em inovação de modelo de negócio, na área 

das tecnologias limpas no setor da energia. 

O vencedor do Prémio EDP Inovação recebe 50 mil euros para implementar o projeto vencedor, um 

programa de pré-aceleração de startups e uma viagem a São Paulo, durante a qual terá a oportunidade 

de apresentar o seu projeto à EDP Brasil e estabelecer uma nova rede de contactos que possa reforçar 

e dar continuidade ao êxito do projeto apresentado a concurso. 

Os três finalistas ganham um ano de incubação na EDP Starter recebem do EnergyIN a possibilidade de 

serem seus associados durante um ano; e uma anuidade GOLD da Survey Monkey. 

Inscrições 

Regulamento 

 

International Summer Program 2014 

University of Alicante, Spain 

The International Summer Program (ISP) is coorganized with several partner universities and different 
Faculty members from other universities participate. 

This 2014 Summer edition includes: 

Agrotechnology (coorganized with Inst. Tecnologico de Monterrey (Mexico) 
 

Summer Business Program (coorganized with the University of Missouri-College of Business 
(Guest Prof. Dan French and Prof. Don Meyer from Missouri); 

 

International Marketing and Trade (coorganized with Rutgers University of New Jersey (Guest 
Prof. Carlos Seiglie, Fulbright Professor); 

 

Applied Linguistics: TEFL and ELE (coorganized with the University of Memphis (Guest Prof. 
Charles Hall); 

 

Contemporary Spanish Language and Literature (coorganized with Central Michigan University) 
 

Software Engineering Program. 
 
More information (academic program, dates, on-line registration, accomodation, etc) and Grantship 
applications are available on our website: www.isp.ua.es 

All our courses are ECTS-credits bearing and several field trips (company visits such as Mustang, Pikoli-
nos, the European Union Office for Patents and Trademarks OHIM in Alicante) and cultural activities 
(Guadalest Castle, Altea, Hogueras Festival, etc) are included. 

Flyer  

 

Passaporte para o Empreendedorismo  

Nova fase de candidaturas até 15.05.2014  

Até 15 de maio, os jovens que querem desenvolver projetos de empreendedorismo inovador podem 

candidatar-se ao programa que conjuga apoio financeiro mensal com aconselhamento técnico ao 

desenvolvimento de ideias de negócio. 

As candidaturas são apresentadas aqui  

Para informação detalhada é essencial a consulta ao regulamento do Passaporte para o Empreendedo-

rismo e à área de Perguntas Frequentes   

 

 

7ª Call for Entrepreneurship - Programa de Ignição da Portugal Ventures  

Candidaturas até 29.05.2014 

 

O Programa de Ignição da Portugal Ventures possibilita o acesso a investimento de capital de risco de 

projetos inovadores de base científica e tecnológica em fase Seed.   

 

 

Prémio Científico Casa da América Latina/Santander Totta 

Candidaturas até 31.05.2014 

Edição de 2014 
Estão abertas as candidaturas para o Prémio Científico Casa da América Latina/Banco Santander Totta 

2014. As candidaturas devem respeitar o regulamento do prémio e ser remetidas para candidatu-

ras@casamericalatina.pt até 31 de Maio de 2014. Leia aqui o anúncio da abertura das candidaturas. 

 

O Prémio Científico Casa da América Latina/Santander Totta destina-se a distinguir teses de doutora-

mento realizadas por investigadores portugueses ou latino-americanos em universidades de Portugal 

ou da América Latina. Os temas devem ser de interesse comum ou resultar, na sua elaboração, da cola-

boração entre universidades de ambos os lados do Atlântico. 

O prémio prevê as categorias de Ciências Sociais e Humanas, Tecnologias e Ciências Naturais e Ciên-

cias Económicas e Empresariais e é constituído por uma importância de 5.000 euros para cada uma 

das três categorias. 

Consulte: 

Regulamento do prémio (Português | Español) 

Ficha de inscrição  

 

 

Revista Ibérica de STI - eSaúde- Chamada de artigos 

Até 09.04.2014 

Encontra-se aberto até ao dia 9 de abril o período de submissão de artigos para o décimo terceiro 

número da RISTI, o qual será publicado durante o próximo mês de junho de 2014.  

Este número é subordinado à temática da eSaúde - Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunica-

ção aplicados à área da Saúde e pretende integrar contribuições originais e relevantes nas suas dimen-

sões tecnológica, organizacional e social. Os artigos devem ser escritos em Português ou Espanhol, 

seguindo as normas de formatação, e não devem ultrapassar 16 páginas.  

 

Consulte aqui informação sobre submissão de artigos 

 

Para submeter um artigo à RISTI aceda a: http://www.aistic.org/risti/openconf.php  

 

 

American Journal of Plant Sciences  

Call for papers 

The American Journal of Plant Sciences (AJPS), a peer-reviewed open-access journal, is very interested 

in your study. If you have unpublished papers in hand, please feel free to submit your manuscripts to 

us via the Paper Submission System  

 

Procurement: 

Harmonisation of the domain specific reporting requirement delivered in the context of the SSD2 pilot 
(DATA Unit) Estimated budget: EUR 55 000 - Approx launch date: June 2014 

31.05.2014 

 
Call for tender – Provision of telephony, telecommunication and mobile communication services (OC/
EFSA/IT-Systems/2014/02) 

05.05.2014 

 
On - request coding of food descriptors of the EFSa chemcial occurrence and food consumption data-
bases according to the FoodEx 2 food classification and description system German national dataset 
(DATA Unit) Estimated budget: EUR 55 000 - Approx launch date: April 2014 

22 .04.2014 

 

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards 

Candidaturas até 30.06.2014 

Estes prémios visam reconhecer e incentivar a investigação e a criação artística de classe mundial, 

valorizando as contribuições de impacto duradouro para a sua originalidade, significado teórico e capa-

cidade de ultrapassar as fronteiras do mundo conhecido.  

“Categories: 

Awards will be granted in eight prize categories, spanning three domains. First, scientific and technolo-

gical research in the areas of Basic Sciences, Biomedicine, Ecology and Conservation Biology, Informa-

tion and Communication Technologies, and Economics, Finance and Management. Second, the crea-

tion, direction or performance of works of contemporary classical music. Third, scientific research and/

or projects that represent significant advances in two core concerns of the 21st century: climate chan-

ge and development cooperation.  

Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics) 

Biomedicine 

Ecology and Conservation Biology 

Information and Communication Technologies 

Economics, Finance and Management 

Contemporary Music 

Climate Change 

Development Cooperation 

 

The BBVA Foundation Frontiers of Knowledge and Culture Awards will consist of €400,000, a diploma 
and a commemorative artwork in each prize category. “ 
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