
 

28.02 a 19.07  

Cultivar o Futuro A iniciativa “Jornadas de Empreendedorismo Agrícola – Vamos Ajudar a Cultivar o Futuro” é pro-
movida pelo Jornal de Notícias e pelo Diário de Notícias, com o apoio do Millennium BCP. Arrancou a 28 de feverei-
ro e termina a 19 de julho de 2014, visando mostrar e debater o que de melhor se está a fazer no setor agrícola, de 
norte a sul do País. 

 Saiba mais… 

8.04 Agrocluster| Seminário "Fileira AgroIndustrial - Como abordar os mercados externos?" 

 Com o objetivo de melhorar o posicionamento das empresas agroindustriais no mercado global, o AgroCluster 
encontra-se a elaborar um estudo estratégico para identificação e caracterização de 4 mercados internacionais prio-
ritários para a fileira agroindustrial da Região, tendo como objetivo munir as empresas da região de informação 
prática para abordagem a esses mercados. 

 Inscrições gratuitas 

 Torres Novas 

9.04 ER-inventar para crescer 

Centro de Congressos do Estoril                                                                                                                            

9.04 

Encontro Técnico: “Blueprint - Proteção dos Recursos Hídricos da Europa –  Perspetivas para 
Portugal” 
Instituto Português da Qualidade 

09.05 Seminário Empreendedorismo e Inovação 

 A AISTI, a Empreend e a Câmara Municipal de Oeiras vão realizar no dia 9 de maio, na Biblioteca Municipal de Oei-
ras, um seminário dedicado aos temas de Empreendedorismo e Inovação. O período de envio de trabalhos encontra
-se aberto até ao próximo dia 10 de abril.  

 Oeiras 

11 a 15.04 XVII Encontro Nacional de Estudantes de Biologia (ENEB) 

Campus de Gambelas - Universidade do Algarve 

30.04 

Seminário - Implementação de métodos rápidos de diagnóstico em microbiologia de vinhos 
(Flyer em anexo) 

 O laboratório Agroeno, em uma parceria com a Bio-Rad, promove no dia 30 de abril de 2014, no Auditório da Escola 
Superior Agrária de Santarém, um Seminário sobre “Implementação de métodos rápidos de diagnóstico em micro-
biologia de vinhos”. O Seminário incluirá 4 apresentações com especialistas sobre o tema, conforme programação 
em anexo, e será gratuito. Por motivos de organização, agradecemos que a inscrição seja feita até ao dia 24 de Abril 
de 2014. 

 Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém 

30.04  

 Mais informações aqui 

01.05  

 A CAL convida-o a participar na 1ª edição da CAL talks Agribusiness. Esta conferência tem como intuito a divulgação 
de conhecimento, casos de sucesso e ideias inovadoras no setor do agronegócio. Apresentar-se-ão oradores moti-
vacionais, inspiradores, que pela divulgação das suas ideias, ações e experiências, promoverão conhecimento, 
mudança e confiança.  

 Auditório NERBE, Beja (31ª Edição da Ovibeja) 

02 e 03.05 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada 

Escola Superior Agrária de Beja 

21.05 Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education 

Instituto Politécnico de Bragança                                                                                                                                                                                      

30.05 Encontro de Sistemas de Informação geográfica 

Data limite para submissão de resumos – 28 de abril de 2014 

 Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

23.06 a 04.07 Curso de Metodologias de Apoio à Decisão nas Ciências Agrárias - Nova Edição 

Inscrições até 31.05.2014, ISA 

30.06 a 04.07 

7th international workshop on grapevine downy and powdery mildew 
 Vitoria-Gasteiz (Spain) 

07 a 10.07  

 Toray, Hungria  

16 a 18.07 Scientific Journals and new deadlines: International Congress on  Water, Waste and Energy 
Management (Submissão de artigos até 25.04) 

Porto, Portugal  

28.07 a 07.08  

 Beijing, China 

09 a 13.09 International Forum on Agri - Food Logistics 2014 

Poznań, Poland 

24 a 26.09 

 
 Nos dias 24 a 26 de Setembro de 2014 irá decorrer no Porto, o 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE AMBIEN-

TAL (ICEH2014), organizado pela Área Técnico-Científica de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESTSP-IPP). O tema principal do evento é 'Emerging Risks and Challenges on 
Environment, Health and Safety'. 

O ICEH2014 contará com conferências, comunicações orais e posters, com ênfase nos seguintes temas: Saúde Ocu-
pacional e Toxicologia, Exposição a Nanopartículas, Gestão e Avaliação de Riscos, Segurança Ocupacional, Exposição 
a Bioaerossóis, Ambiente e Bio-remediação, Segurança Alimentar, Saúde Pública e outros tópicos relacionados com 
a Saúde Ambiental. 

PUBLICAÇÕES: 
Os resumos serão publicados no Livro de Resumos do ICEH2014 e distribuído pelos participantes em formato digital. 
Autores selecionados serão convidados a submeter artigos completos para números regulares ou especiais de revis-
tas científicas internacionais associadas ao congresso, nomeadamente: Journal of Toxicology and Environmental 
Health – Part A, Human and Ecological Risk Assessment e Journal of Health Science. 

 Porto - SUBMISSÃO DE RESUMOS ATÉ 15 ABRIL 

14 e 15.11 Call for papers: Conference VIVUS 2014 "Transmission of Innovations, Knowledge and Practical 
Experience into Everyday Practice" 

 Biotechnical Centre Naklo, Strahinj 99, Naklo, Slovenia 

20 e 21.11 Simpósio SCAP "Os Novos Desafios na Proteção das Plantas" e o 7:º Congresso SPF (consulte a 
1º circular em anexo) 

 Este evento com um programa muito abrangente, que engloba a floresta e as plantas ornamentais, terá uma abor-
dagem inovadora sobre toda a temática relacionada com a Nova Proteção das Plantas. 

 Auditório INIAV - Quinta do Marquês - Oeiras 
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