
  
 

Contratação de Doutorados 

Concurso Investigador FCT 2014 

Pré-aviso de Abertura do Concurso 

A FCT lançará brevemente o concurso de 2014 do Programa Investigador FCT. No site da 

FCT encontrará informação útil sobre o programa, assim como sobre os processos de can-

didatura e de avaliação. 

Recomendamos a todos os investigadores interessados em concorrer uma leitura atenta 

do texto , assim como da informação contida nos documentos referidos no texto. 

  

Objetivos e Enquadramento: 

O Programa Investigador FCT tem como objetivo apoiar o recrutamento pelos centros de investiga-

ção nacionais dos melhores investigadores, de qualquer nacionalidade, internacionalmente competi-

tivos e com capacidade comprovada para desenvolver investigação inovadora.  

Financiamento 

O Programa Investigador FCT oferece uma remuneração competitiva, sob a forma de um contrato de 

trabalho, por um período máximo de cinco anos. 

Os investigadores selecionados que não sejam Investigadores Responsáveis de qualquer projeto ati-

vo financiado pela FCT a partir de 1 de janeiro de 2015 poderão receber também financiamento cor-

respondente a um Projeto Exploratório, no montante máximo de €50.000.  

Para informação adicional ou questões acerca deste concurso: info.if@fct.pt.  

 

 

 

 

Programa de Imersão em Silicon Valley                           

01 a 06.06.2014 

A AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro, no âmbito das atividades do Entreprise Europe 

Network Portugal, está a promover junto das PMEs nacionais a participação na deslocação a Silicon 

Valley, a decorrer no período de 1 a 6 de junho, ao abrigo do programa GSI - Global Strategic Innova-

tion que visa proporcionar às empresas um programa de imersão durante uma semana no maior 

ecossistema de empresas inovadoras a nível mundial. 

Esta iniciativa é comparticipada pelo COMPETE e as empresas que se inscreverem pela AIDA serão 

reembolsadas, até ao máximo de 45% das despesas elegíveis. 

As inscrições decorrem até 19 de maio. 

Ficha de inscrição e Condições de participação disponíveis no portal da AIDA 

Para mais informações: 

AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

GRE - Gabinete de Relações Exteriores 

Telef: 2234 302 493; e-mail: c.vieira@aida.pt ou d.costa@aida.pt  

 

 

EU-CHINA RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIP (ECRIP) - OPEN CALL  

Programa da Comissão Europeia, EU-CHINA Research and Innovation Partnership 

(ECRIP).  

Candidaturas até 23.05.2014 

O objetivo deste programa é criar, fortalecer e intensificar as parcerias de investigação e inovação 

entre a Europa e a China, através de apoio específico para mobilidade de investigadores europeus 

para a China e enriquecer a interação em áreas estratégicas de investigação e inovação. 

 

O montante global indicativo a disponibilizar neste concurso é de 4.000.000€. 

 

A atribuição de financiamento a concurso distribui-se por cinco lotes (de 600.000 a 800.000 euros 

cada), correspondentes a cinco áreas estratégicas identificadas: 

Lote 1: Energias Renováveis, Eficiência energética, Soluções de energia sustentável para centros 

urbanos; 

Lote 2: Desenvolvimento urbano sustentável e Planeamento urbano, Sistemas urbanos de mobili-

dade e transporte ecológicos; 

Lote 3: Políticas de saúde, saúde pública e bem-estar - Ciências da Vida; 

Lote 4: Tecnologias de Informação e Comunicação, Smart Cities; 

Lote 5: Alimentação, Agricultura, Biotecnologias e Água.  

 

 

EU Report # 10 | Horizonte 2020  

Este EU Report pretende apresentar o novo programa financeiro plurianual, da União Europeia, o 

Horizonte 2020. Este programa decorre entre 2014 e 2020 e reflete as prioridades da estratégia Euro-

pa 2020.  

Assim, dará primazia ao apoio à investigação, inovação, criação de emprego promovendo o cresci-

mento inteligente, sustentável e inclusivo da Europa. O programa Horizonte 2020 reúne três iniciati-

vas que até aqui assumiam carácter autónomo: o Sétimo Programa-Quadro (FP7), o Instituto Europeu 

de Inovação e Tecnologia (EIT) e o Programa – Quadro para a Competitividade e Inovação (CIP) no 

que à inovação diz respeito uma vez que se atribuiu esta matéria à inteira responsabilidade da Dire-

ção Geral de Investigação e Inovação.  

 

Conheça aqui o seu conteúdo. 

 

 

Estudo de Benchmarking - Fusões e Aquisições em Portugal 

 

Manual e Guião para as empresas - publicado no âmbito do projeto F&A - Redimensionar para Cres-
cer apoiado pelo COMPETE - que sintetiza os principais conceitos, métodos e técnicas relacionados 
com as operações de fusões e aquisições. 

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) acaba de publicar o "Estudo de Benchmarking - Fusões e 

Aquisições em Portugal", no âmbito do projeto "F&A - Redimensionar para Crescer". Trata-se de um 

manual e guião para as empresas, disponibilizado pela AIP, que sintetiza os principais conceitos, 

métodos e técnicas relacionados com as operações de fusões e aquisições.          

 

O documento pretende introduzir aspetos e boas práticas aos empresários que pretendam ou se 

vejam envolvidos  

 

Estudo de Benchmarking - Fusões e Aquisições em Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

VIII Prémio Ibérico de Investigação em Relações Hídricas  

Candidaturas até 23.05.2014 

 

O Grupo de Relações Hídricas da Sociedade Espanhola de Fisiologia Vegetal (SEFV) reúne a comunida-

de científica dedicada ao estudo dos mecanismos fisiológicos que explicam as relações água-planta 

nas diferentes condições ambientais. 

 

Entre os objetivos do Grupo encontram-se os de promover a investigação neste campo e disciplinas 

relacionadas, mostrando um interesse especial na incorporação de jovens investigadores neste ramo 

da Fisiologia Vegetal, sendo com este fim que se convoca o Prémio Ibérico de Investigação em Rela-

ções Hídricas, coincidindo com as reuniões do grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheças as Vantagens de se Candidatar aos Green Project Awards 2014 

 

Estão abertas as candidaturas à 7.ª edição do Green Project Awards Portugal, e acreditamos que 

este prémio pode ser importante para o vosso projeto. 

  

Mais do que um galardão de reconhecimento de boas práticas, o Green Project Awards, é hoje a dis-

tinção de referência em matéria de sustentabilidade em Portugal, e as vantagens para quem participa 

são cada vez maiores. 

 

1# os vencedores e menções honrosas ganham o selo GPA ’14 que poderão utilizar durante 1 ano 

para promoverem  e comunicarem o projeto  

 

selo atribuído aos Vencedores do GPA em 2013 

 

2# todos os finalistas verão os projetos candidatos ser alvo de comunicação gerada pelo Green Pro-

ject Awards, com especial destaque nos parceiros da iniciativa: SIC Notícias, TSF e jornal Público.~ 

 
  

3# todos os premiados serão candidatos a prémios internacionais, em representação de Portugal: 

European Business Awards for the Environment (EBAE) e Distinção GPA-CPLP. Para além disso, todos 

os finalistas poderão vir a ser convidados para eventos de networking ou outros, no âmbito do GPA 

Worldwide no sentido de testemunharem o seu case. 

 

Candidaturas até 30 de maio em www.greenprojectawards.pt 

Para mais informações contactar: 

mfernandes@gci.pt   tel. 21 358 8020 / 93 562 5911 
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