
  

Concurso Jovens Agricultores 2014                   

Inscrições até 01.06.2014 

A Confederação dos Agricultores de Portugal organiza pela terceira vez os prémios para os melhores 

Jovens Agricultores de Portugal. 

O papel dos Jovens agricultores é fundamental para evitar o abandono e desenvolver as zonas rurais, 

de acordo com as estatísticas europeias, os jovens agricultores representam apenas 10% dos Agricul-

tores na Europa, no caso específico de Portugal, eles representam apenas 3% do total dos Agriculto-

res. 

Este prémio vai ser focado no trabalho e projetos apresentados e realizados por jovens agricultores, 

para tornar o seu trabalho em prol das zonas rurais mais visível e para dar conhecimento ao público 

em geral das iniciativas inovadoras e bem sucedidas no sector agrícola. 

Consulte o site para mais informações 

 

 

 

 

Programa UT Austin|Portugal - 2014                

Concurso para Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico 

Candidaturas até 24.06.2014 

O objetivo deste concurso é o de integrar equipas de especialistas e investigadores em áreas relacio-

nadas com Digital Media e/ou Tecnologias Emergentes, em colaboração com as áreas de Computa-

ção Avançada e Matemática. O concurso apoia dois tipos de projetos, Exploratórios e Investigação 

Cientifica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT). Os investigadores das áreas de computação avan-

çada e matemática são incentivados a elaborar propostas conjuntas com os investigadores das áreas 

de digital media e de tecnologias emergentes. 

Todas as candidaturas têm de cumprir os requisitos mencionados no documento“Terms of Reference 

for the Call for Research and Development Projects”. 

As candidaturas devem ser apresentadas à FCT, em Inglês, entre 24 de abril e as 17h (hora de Lisboa) 

de 24 de junho de 2014, através do formulário on-line disponível em: https://concursos.fct.mctes.pt/

projectos.  

 

ERASynBio                      

Candidaturas até 03.07.2014 

A FCT é membro da ERA-NET em biologia sintética – ERASynBio desde 1 de Janeiro de 2012. A ERASy-

nBio é uma rede com 16 parceiros, coordenada pela JUELICH na Alemanha. 

O objetivo principal da ERASynBio é promover o desenvolvimento robusto da biologia sintética atra-

vés da estruturação e coordenação dos esforços nacionais e de investimento. 

A ERASynBio irá desenvolver um white paper com vista a apoiar a criação de programas nacionais de 

biologia sintética e atividades de financiamento transnacionais através de concursos conjuntos pro-

movidos pelo consórcio. A ERASynBio tem prevista a abertura de 2 concursos transnacionais conjun-

tos ao longo da sua duração. 

A EraSynBio abriu o segundo concurso transnacional a 28 de Abril de 2014, para apoiar projetos de 

investigação transnacionais inovadores em Biologia Sintética, com base na seguinte definição: 

“Synthetic Biology is the engineering of biology: the deliberate (re)design and construction of novel 

biological and biologically based parts, devices and systems to perform new functions for useful 

purposes, that draws on principles elucidated from biology and engineering.” 

Espera-se que os projetos abordem temáticas relacionadas com os conceitos de Engenharia do de-

sign, construção, modularidade e/ou ortogonalidade, que são pré-requisitos para a Biologia Sintética, 

tal como é hoje entendida. 

Informações detalhadas sobre o Concurso www.erasynbio.eu 

 

Convénio entre a FCT e o CNRST (Marrocos)                         

Candidaturas até 31.07.2014 

A FCT e o Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) informam que se en-

contra aberto concurso de 2 de Maio a 31 de Julho, para o biénio 2015/2016, visando o intercâmbio 

de investigadores no âmbito de projetos comuns de investigação. 

O financiamento destina-se, estritamente, à mobilidade de investigadores participantes nos projetos: 

despesas de viagem dos investigadores portugueses em Marrocos e estadia de investigadores marro-

quinos em Portugal. A não inclusão de jovens investigadores na equipa tem caráter eliminatório (ver 

definições nas FAQ's). Será dada prioridade a novos projetos/novas equipas. 

Os organismos executores deste Acordo procederão à respetiva avaliação e seleção. Não serão consi-

deradas as candidaturas que não forem apresentadas simultaneamente aos organismos executores 

dos dois países. 

A atribuição do subsídio para o 2º ano do projeto fica dependente do envio e aprovação de um rela-

tório técnico/financeiro (ficheiro existente na página da Cooperação Bilateral da FCT), a enviar ao DRI, 

até ao final do mês de Dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Programa Prometeo - Desenvolvimento de projetos académicos e científicos no 

Equador (em permanência) 

Uma iniciativa do governo do Equador para reforço da investigação, docência e transferência de co-

nhecimentos especializados neste país. 

 

O Programa destina-se a investigadores Doutorados com experiência reconhecida na sua área de es-

tudo, para o desenvolvimento de projetos académicos e científicos no Equador, em várias instituições 

de acolhimento. 

Investigadores com o grau de Mestre são também elegíveis para candidatura a algumas instituições.  

Mais informações 

 

 

 

 

 

Tu Ensinas (No âmbito do Projeto Europa Sustentável) 

Esta atividade insere-se no Projeto Europa sustentável, uma ação concebida e desenvolvida pela Sci-

ence4you com iniciativa da Comissão Europeia, promovida pelo Centro de Informação Europeia Jac-

ques Delors, na qualidade de Organismo Intermediário do quadro da Parceria de Gestão estabelecida 

entre o Governo Português e a Comissão Europeia. 

Através do concurso "Tu Ensinas!" convidamos os alunos universitários de todo o país a submeter os 

seus protótipos de um brinquedo educativo. Mas não se trata de um brinquedo educativo qualquer, 

queremos que penses num brinquedo que, além de inovador, leve o tema do desenvolvimento sus-

tentável a crianças de todo o país. 

Para poderes participar precisas apenas de criar uma equipa de 3 elementos (todos estudantes do 

ensino superior) e começar a desenvolver ideias! 

Mais informações e inscrições aqui 

 

 

Dia do AGRICULTOR              

15.05.2014 | INIAV Elvas, ex-Estação de Melhoramento de Plantas  

Consulte o PROGRAMA em anexo 

 

4ª Festa da Flor                                

16 a 18.05.2014 |Pavilhão de Exposições | Tapada da Ajuda  

Ao longo destes três dias, investigadores, académicos, público, profissionais e amadores vão poder, 

num espaço de uma beleza única, em plena Lisboa, apreciar belos arranjos florais preparados exclusi-

vamente com Flores do Montijo oferecidas para o efeito por todos os seus produtores. Outros vivei-

ristas e empresas de jardinagem apresentarão os seus produtos e a sua arte numa conceção própria.  

Programa  

 

Seminário Agricultura Familiar e Sustentabilidade dos Territórios Rurais   

30.05.2014 |UTAD 

O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas o Ano Internacional da Agricultu-

ra Familiar (AIAF). No sentido de promover uma ampla discussão ao âmbito regional e aumentar a 

consciencialização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam e ajudar a 

identificar mecanismos eficientes de apoiar os agricultores familiares, a UTAD vai realizar, sob organi-

zação do DESG, CETRAD, DRAPN, APDEA, SPER, Fórum Cidadania & Território e outras Entidades asso-

ciadas para o efeito, como a ESA Bragança, a ESA Ponte de Lima, o CIMO, a AJAP, a CNA e a Federa-

ção Minha Terra, no dia 30 de Maio de 2014, o Seminário subordinado ao tema “Agricultura Familiar 

e Sustentabilidade dos Territórios Rurais”, inserido no Programa UTAD40. Destinado a assinalar o 

AIAF, este seminário insere-se num ciclo de eventos regionais a decorrer no território nacional, em 

colaboração com o Ministério da Agricultura e do Mar. 

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no endereço http://agriculturafamiliar.utad.pt/.  

 

Workshop "Técnicos de Laboratórios de Química e Microbiologia-Como gerir a sua 

qualificação, face à norma NP EN ISO 17025"               

28.05.2014 | Lisboa 

Objetivos: Apresentar, sugerir e discutir critérios de qualificação e respetiva manutenção, de Técnicos 

de Análises Químicas e Microbiológicas, face à norma NP EN ISO 17025. 

Destinatários: Diretores, Responsáveis Técnicos e Técnicos de Laboratórios  

Programa e ficha de inscrição, disponível no site da RELACRE  
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