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Destaques 

10º Edição do Concurso Nacional de Inovação BES 

Candidaturas até 30.06.2014 

O Banco Espírito Santo lançou o Concurso Nacional de Inovação BES em junho 

de 2005, uma iniciativa em que se divulga e premeia projetos de investigação 

aplicados a setores críticos para o futuro da economia portuguesa, tais como 

energias renováveis, saúde, processos industriais, entre outros.  

 

Trata-se de uma iniciativa que nasceu de uma firme vontade do Banco Espírito Santo em contribuir de 

forma efetiva para a disseminação de uma cultura de inovação em Portugal. 

 

Selecionados em função do seu caráter inovador e do seu grau de excelência científica, cada um dos 

prémios por área de atividade tem um valor total de 60.000 euros, subdividido em três componentes 

distintas: 

Prémio pecuniário, no valor de 25.000 euros; 

Apoio para registo de patente ou outra forma de proteção de propriedade intelectual, no valor de 

10.000 euros; 

Estudo de viabilidade do negócio, no valor de 25.000 euros, executado pelo Banco Espírito Santo 

de Investimento. 

 

Clique aqui e veja os casos de sucesso das edições anteriores. 

 

O concurso está organizado por categorias setoriais, o que faz com que os projetos a concurso tenham 

de ter uma aplicação concreta no contexto de um dos setores selecionados. 

Na edição deste ano do Concurso Nacional de Inovação BES, são três os setores a concurso: 

Competitividade Industrial 

Recursos Naturais e Ambiente 

Saúde, Serviços e Tecnologias de Informação e Comunicação 

  

Para participar deverá ler o regulamento e preencher o formulário de candidatura. 

 

Regulamento 

 

Formulário de Candidatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso do GBIF para Jovens Investigadores 2014 

 

Candidaturas até 30.04.2014 

 

O GBIF abriu a convocatória para apresentação de candidaturas aos Prémios Jovens Investigadores 

2014, que destacará trabalhos de investigação inovadores, desenvolvido por alunos em estudos de 

mestrado ou doutoramento, no domínio da Informática para a Biodiversidade. Será valorizada a utiliza-

ção de dados primários de Biodiversidade veiculados através do GBIF. Serão atribuídos dois prémios, 

um para alunos de mestrado e outro para alunos de doutoramento, no valor de 4 000€ cada. As candi-

daturas terão de ser, numa primeira fase, submetidas ao Nó Português do GBIF, que fará a seleção dos 

dois candidatos a serem propostos ao Comité Científico do GBIF. Os candidatos devem ter cidadania de 

um país votante ou país associado do GBIF. 

  

As candidaturas devem preencher os requisitos e orientações detalhadas no documento anexo. A data 

limite para submissão de candidaturas é 30 de Abril de 2014. O envio de candidaturas deve ser feito 

por email para info@gbif.pt. 

  

O GBIF é o Sistema Global de Informação de Biodiversidade, e divulga nesta altura, de forma gratuita e 

de acesso livre através da Internet, mais de 430 milhões de registos de biodiversidade, Portugal é 

membro do GBIF desde a sua fundação em 2001, e o Brasil também faz parte desta infraestrutura des-

de Outubro de 2012. 

  

Para mais informações, consulte http://www.gbif.org/page/3060 ou envie mensagem para 

info@gbif.pt.  

 

 

Prémio Ebbe Nielsen 2014 do GBIF 

Candidaturas até 30.04.2014 

O Prémio Ebbe Nielsen 2014 (no valor de 30 000€) será atribuído ao 

investigador ou pequeno grupo de investigação que se tenha destacado 

em novas aplicações nos domínios da Biossistemática ou da Informática 

para a Biodiversidade.  

De entre os candidatos nacionais, o Conselho Científico das Ciências 

Naturais e do Ambiente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), fará a seleção de duas 

nomeações para submissão ao Comité Científico do GBIF.  

Para mais informações, consulte http://www.gbif.org/page/3060 ou envie mensagem para 

info@gbif.pt.  

Próximos Eventos 

28.02 a 19.07 Jornadas de Empreendedorismo Agrícola – Vamos Ajudar a Cultivar o Futuro 

  

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 

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

 

Campus de Gambelas - Universidade do Algarve 

23.04 a 12.09 

Projeto-UE - sustentabilidade e uso eficiente dos recursos: inquérito, debates e disseminação 

 

O “Projeto-UE - sustentabilidade e uso eficiente dos recursos: inquérito, debates e disseminação” é uma iniciativa 

da Comissão Europeia coordenada pela FCUL que tem como principais atividades a realização de um inquérito de 

opinião e a organização de seis debates de norte a sul do país, cujos temas e tópicos serão baseados nos resultados 

do inquérito. O objetivo é contribuir para a reflexão e debate fundamentados cientificamente, dando voz aos cida-

dãos e cidadãs sobre estas temáticas e as políticas da União Europeia. 

Apela-se nesta fase à participação de todos na resposta ao inquérito, bem como à colaboração na sua divulgação. 

Poderá encontrar mais informações no site do projeto, bem como aceder ao inquérito por via do site e através do 

seguinte link: https://survs.com/survey/eczdqcf2f1. 

Participe, divulgue e fique atento às notícias relativas aos debates, o último dos quais se realizará na FCUL a 12 de 

setembro. 

28 e 29.04 

 

30.04 Seminário - Implementação de métodos rápidos de diagnóstico em microbiologia de vinhos 

 Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém 

30.04 Seminário Eficiência Energética no Setor Agropecuário e Agroindustrias 

 Escola Superior Agrária de Coimbra 

01.05 1ª edição da CAL talks Agribusiness 

 Auditório NERBE, Beja (31ª Edição da Ovibeja) 

02 e 03.05 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada 

 Escola Superior Agrária de Beja 

09.05 Seminário Empreendedorismo e Inovação 

 Oeiras 

21.05 Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education 

 Escola Superior Agrária de Bragança 

28.05 

 
  

30.05 Encontro de Sistemas de Informação geográfica 

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

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 Xth International Terroir Congress 

 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 11th International Conference on Grapevine Breeding and Genetics 

 Beijing, China 

09 a 13.09 International Forum on Agri - Food Logistics 2014 

 Poznań, Poland 

24 a 26.09 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL (ICEH2014) 

 

Porto - SUBMISSÃO DE RESUMOS ATÉ 15 ABRIL 

14 e 15.11 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  

 Auditório INIAV - Quinta do Marquês - Oeiras 

II Encontro ibérico de Plantas Aromáticas e Medicinais  

A Associação de Defesa do Património de Mértola ao abrigo do processo de 

“Valorização dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo”,  está a organizar o “II 

Encontro ibérico de Plantas Aromáticas e Medicinais ”, que irá decorrer em Beja, 

no auditório do NERBE, no dia 28 de Maio de 2014. 

 No âmbito deste evento, em nome da direção da ADPM gostaríamos de convidar 

vossa entidade para a apresentação de posters de diversos trabalhos relacionados 

com a temática do Encontro. Informar que os mesmos estarão expostos durante o 

dia da iniciativa. 

Programa 

Inscrições 

http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
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http://portal.esac.pt/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:mode=view&ctrl:window=informacao.eventos.ConteudosWindow&evento.nome=eficienciaenergetica
http://us3.campaign-archive1.com/?u=17a0391ab20f8c9cc08324a82&id=4b4ab2b50a&e=c76699c913
http://www.incubcenter.pt/seminario/
http://www.segpce.ipb.pt/
http://www.isa.utl.pt/home/node/4866
http://gdpm2014.com/
http://www.terroircongress.com/
http://www.ewwm.net/
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https://docs.google.com/forms/d/1NGs0y0JVcu6BALmDDLoExCiYbrCRshZJJCFq-_tHpzg/viewform
https://pt-pt.facebook.com/adpmmertola
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