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Erasmus+ 

O Erasmus+ é o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e despor-
to. 
O Erasmus+ terá início no dia 1 de Janeiro de 2014. O Programa irá substituir os atuais 
programas de financiamento da Comissão Europeia para as áreas da educação, forma-
ção, juventude e desporto, nomeadamente: o Programa de Aprendizagem ao Longo 
da Vida, o Programa Juventude em Ação e outros programas internacionais, incluindo 
o Jean Monnet e o Erasmus Mundus. 

O programa Erasmus+ é destinado a apoiar as atividades de educação, formação, ju-
ventude e desporto em todos os setores da aprendizagem ao longo da vida, incluindo o Ensino Superior, Formação 
Profissional, Educação de Adultos, Ensino Escolar e Atividades para jovens.  

Uma nova abordagem ao financiamento na educação e formação 
Uma nova estrutura foi proposta para o programa Erasmus+ para refletir a necessidade de uma maior simplificação e 
racionalização. Ao reunir uma gama de diferentes programas e iniciativas da Comissão Europeia espera-se que o seu 
programa de financiamento se torne mais eficiente e mais acessível. 

O Erasmus+ será um programa integrado, o que significa que ele será baseado em torno de Ações. Algumas atividades 
financiadas ao abrigo da Aprendizagem ao Longo da Vida e Juventude em Ação irão desaparecer e outros irão ser tra-
duzidos na nova estrutura do Erasmus+.  

Estado atual 
Consulte todos os detalhes e informação sobre o programa Erasmus+ e fique a par de toda as novidades. 

Saiba mais aqui. 

                  

Prémio Inovação Crédito Agrícola - A inovação compensa        

Candidaturas até 10.06.2014 

O Grupo Crédito Agrícola em parceria com a INOVISA, entidade coordenadora da 

Rede INOVAR, organiza um ciclo de seminários para promover a inovação na agri-

cultura, agro-indústria e florestas de Portugal. Destinados a empresários, agriculto-

res, produtores e entidades do sector, os encontros visam debater as oportunidades 

futuras no que diz respeito à inovação, assim como sensibilizar os participantes, so-

bre as medidas de apoio ao investimento e à inovação no âmbito do 8º Quadro Co-

munitário. A par do ciclo de seminários irá decorrer o concurso “Prémio Inovação Crédito Agrícola – Agricultura, Agro-

Indústria e Floresta”, uma iniciativa que pretende contribuir para a disseminação de uma cultura de inovação nos sec-

tores da agricultura, da agro-indústria e da floresta, promovendo, incentivando e premiando projectos inovadores. 

Candidate-se AQUI 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge – vaga Pós-Doc                                
Candidaturas até 25.05.2014 
 
Consulte o edital em anexo.  

ANÚNCIO FCT Investigador 2014 final 

 

Call for Paper "The Open Entomology Journal" 

Please visit the journal's homepage and Instructions for Authors, for article submission, at the following website http://

www.benthamsciencepublisher.org/open/toentoj/index.htm  or alternatively contact us by e-mail at edi-

tors@benthamscience.org  for submission guidelines.     

 

The benefits of publishing in The Open Entomology Journal as compared to a traditional subscription journal are: 

 

 Articles can be read by a potentially much larger audience. 

 Published articles are FREE to view, download and to print. 

 Articles have the potential to obtain greater citations. 

 Authors own the copyright to their published articles under a non-commercial license. 

 Articles are peer-reviewed and published rapidly.  

 Lower than average article processing fees with discounts to authors from developing countries. 

 Special FEE Waiver to authors from low-income economies. Refer to the complete list of these countries at http://

www.benthamsciencepublisher.org/open/specialOffer.htm   

 Members of Bentham OPEN are entitled to discounts on the Standard Open Access charges; details are available 

at http://www.benthamsciencepublisher.org/open/oaMembership.php  

 

Open access journals are freely available online for immediate worldwide open access to the full text of published arti-

cles. There is no subscription fee for open access journals. The modest open access publication costs are usually cov-

ered by the author's institution or research funds. Open access journals are no different from traditional subscription-

based journals; they undergo the same peer-review and quality control as any other scholarly journal. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência "O Valor Económico e Sustentável da Dieta Mediterrânica" 

20.05.2014 | BES, Lisboa 

 

Inscrições: Sustentabilidade@bes.pt 

 

 

 

Seminário "AGRICULTURA SUSTENTÁVEL" 

22.05.2014 |  Palácio Municipal da Quinta da Piedade, Vila Franca de Xira 

O Município de Vila Franca de Xira tem vindo a desenvolver um conjunto de ações no âmbi-

to da sustentabilidade, das quais destacamos a realização, nos últimos três anos, de seminá-

rios que tiveram como principal objetivo a troca de experiências sobre o que está a ser feito 

no País para uma gestão mais eficiente dos recursos naturais.  

O seminário deste ano vai decorrer no próximo dia 22 de maio, com início às 09h30, no Palácio Municipal da Quinta da 

Piedade, e será subordinado ao tema “Agricultura Sustentável”. 

Com esta iniciativa, inserida no Ano Internacional da Agricultura Familiar, pretende-se divulgar projetos que estão a ser 

desenvolvidos por diversas entidades, e que serão enquadrados nos seguintes painéis:  

•   Agricultura Urbana                          

•   Agricultura familiar e biológica 

 A inscrição deverá ser formalizada no link ou por correio eletrónico para ambiente@cm-vfxira.pt. 

 

Conferência Engenharia Natural : um novo paradigma para o 
desenvolvimento sustentável 

23 e 24.05.2014 | Campus do Lumiar, Lisboa 

No contexto de alterações climáticas e escassez de recursos que muitas zo-

nas do globo enfrentam, a Engenharia Natural surge como uma importante 

ferramenta de harmonização e renaturalização da interacção entre o homem e o meio ambiente. Poderá constituir um 

novo paradigma para o desenvolvimento sustentável? 

 

Para mais informações e Inscrições no link  
 
 

 

CONGRESSO FILCORK "Visão de Futuro para a Fileira da Cortiça" 

30.05.2014 | Coruche 

 

Com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre o Futuro da Fileira da Cortiça, os 

oradores irão centrar a sua atenção em três eixos principais: 

I. Produção, Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico 

II. Indústria, Mercados e Inovação 

III. Antecipar o Futuro de um Ecossistema e de um Produto Único 

Inscreva-se através do mail filcork@gmail.com e participe neste importante fórum de reflexão sobre uma Fileira Estra-

tégica para Portugal. 

 

 

Conference on ‘Land as a resource’ 

09.06.2014 | Bruxelas, Bélgica 

The European Commission will host a conference on 'Land as a resource' in Brussels on 19 June 2014, with the objecti-

ve of highlighting the importance of good land management to address European and global challenges, particularly in 

view of an increasing world population. It will also tackle the shortcomings of the current European land use model, 

including conflicting policy drivers.  

  

Programa | Inscrições  

 

 

2nd European Agroforestry Conference: Integrating Science 

& Policy to Promote Agroforestry in Practice 

04 a 06.06.2014 | Cottbus, Alemanha  

 

General information 

The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg will host 

the 2nd European Agroforestry conference which theme is: Integrating 

Science & Policy to Promote Agroforestry in Practice, 4th–6th June, 2014 at the Lindner Congress Hotel. The conferen-

ce aims to provide a platform for people from diverse backgrounds to present, discuss, and debate critical issues rela-

ted to agroforestry. 

Objectives: 

The conference aims at stimulating the broad adoption of agroforestry practices across Europe. For this purpose the 

emphasis will be put on recent advances in terms of both science and policy in agroforestry reported from the differen-

ce regions of Europe. In addition, experience gained by EURAF regarding adoption of agroforestry on a European level 

will be shared. The program consists of a plenary session, parallel workshops, poster sessions and plenty of time for 

discussion between conference participants. Selected authors will be invited to submit an article to a special issue of 

the journal “Agroforestry systems". 

 

Programa | Inscrições 

 

 

 

11th World Processing Tomato Congress  
08 a 11.06.2014 | Lake Garda, Itália  

From the field to the consumer plate: 

working together to shape the future for processed tomato 
products 

 

 Connect with the Key players in the tomato processing industry and retailers 

 Project a new way to meet consumers' needs 

 Improve your know-how on the processing and packaging industry 

 Discuss the latest research on tomato growing, processing and nutrition 

 Find out the latest forecasts for the tomato production and consumption 
 
Programa | Inscrições 
 
 

 

V CONGRESSO NACIONAL DE REGA E DRENAGEM 

25 E 26.06.2014 |ELVAS 

 

Inscrições 

 

 

 

 

SIMPOSIUM "MINERALIDAD en VINOS" 

26.06.2014 | Barcelona 

 

Estudo científico sobre a perceção de mineralidade em vinhos.              
Mais informação AQUI 

 

 

 

 

 

Postmodern Winemaking Conference 

09 a 10.07.2014, ISA 

 

Orador convidado: Prof. Clark Smith                               
Para consultar o Curriculum Vitae do Prof. Clark Smith clique aqui 

A presente edição tem um formato diferente do habitual, baseando-se no contributo de um orador, o Prof. Clark 

Smith, com uma vida profissional dedicada ao ensino e à enologia prática. O seu livro acabado de publicar, 

“Postmodern Winemaking”, mostra o seu desejo de perceber osfenómenos, colocar questões, sugerir hipóteses, como 

uma rara capacidade de integração dos conhecimentos científicos actuais. 

Sem receio de controvérsias, sai do âmbito estrito da enologia e aborda temas como a relação entre os meios de comu-

nicação social e o mundo dos vinhos, o aparecimentos das recentes tendências no estilo dos vinhos, ou a original rela-

ção entre a apreciação do vinho e da música. 

Programa | Temas  
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