
 

 

 
 

Concursos Abertos          Bolsas de Investigação          Agenda Científica           Outras Informações 

 

A Comissão Europeia lança o primeiro convite para candidaturas que inclui duas 

tipologias de ações: 

Redes Temáticas – Convite aberto até 26-06-2014 

Projetos de investigação multi-atores - Convite aberto até 12-03-2014 

 

Explore o Participant Portal... 

 

 

 

 

 

 

 What’s New?             Funding Opportunities   

 

 

 

 

 

 

 How to participate                                   Work as an expert 

 

 

 

 

 

 

 My personal área           H2020 Online Manual 

 

 

Publicado novo Regulamento relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fun-

do Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 

 

Foi publicado no dia 20.12.2013  o Regulamento (UE) N.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Con-

selho de 17 de dezembro de 2013, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu 

Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). 

Aceder ao Regulamento 

 

 

Programa ERASMUS +  

Convite à apresentação de candidaturas 

 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia o convite à apresenta-

ção de candidaturas 2013 do Programa ERASMUS +, que integra uma 

cláusula suspensiva. 

 

O convite à apresentação de candidaturas está sujeito à adoção do Regulamento do Parlamento Euro-

peu e do Conselho que institui o «Erasmus+». 

 

O Programa da União para a educação, a formação, a juventude e o desporto.  

 

O Programa abrange o período 2014-2020. 

 

Os objetivos específicos do Programa Erasmus+ estão enumerados nos artigos 5. o , 11. o e 16. o desse 

regulamento. 

 

Ações 

O presente convite à apresentação de candidaturas abrange as seguintes ações do Programa Eras-

mus+: 

 

Ação-chave 1 (KA1) — Mobilidade individual para fins de aprendizagem  

Mobilidade individual nos domínios da educação, formação e juventude 

Diplomas conjuntos de mestrado 

Eventos em larga escala do Serviço Voluntário Europeu 

 

Ação-chave 2 (KA2) — Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas 

Parcerias estratégicas nos domínios da educação, formação e juventude 

Alianças do Conhecimento 

Alianças de Competências Setoriais 

Reforço de capacidades no domínio da juventude 

 

Ação-chave 3 (KA3) — Apoio à reforma de políticas 

Diálogo estruturado: Encontros entre jovens e decisores do setor da juventude  

Atividades Jean Monnet 

Cátedras Jean Monnet 

Módulos Jean Monnet 

Centros de Excelência Jean Monnet 

Apoio Jean Monnet a instituições e associações 

Redes Jean Monnet 

Projetos Jean Monnet 

 

Desporto 

Parcerias de colaboração no domínio do desporto 

Acontecimentos desportivos europeus sem fins lucrativos 

 

Prazo de candidatura: 

Consultar convite em anexo.  

 

 

 

 

 

 

into organic - World's leading Trade Fair for Organic 

Food 

 

Organic is more than a label or certification: organic stands for qua-

lity and conviction – for the responsible use of nature’s resources. 

BIOFACH 2014 is the place where people share their passionate inte-

rest in organic food, get to know each other and exchange views, 

and this for the last 25 years! Join us in the world of organic product 

variety and taste. As a visiting professional you can meet producers 

and be inspired by the sector’s latest international trends. BIOFACH 2014 is the event for organic 

experts and a professional audience. Enter the world of organic food – into organic. 

 

BIOFACH, World's leading Trade Fair for Organic Food, invites the sector to its 25th edition from 12–15 

February 2014. 

  

Over 2,400 exhibitors and more than 40,000 trade buyers are expected again in Nürnberg for the 25th 

anniversary in 2014. Together with VIVANESS, the International Trade Fair for Natural Personal Care, 

BIOFACH reflects the whole variety of the global market for organic food and natural cosmetics every 

year.  

http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt#!bolsas/c21r
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt#!gallery/c1y1f
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt#!visitus/cl4l
http://www.rederural.pt/administrator/components/com_aceftp/quixplorer/index.php?action=download&dir=images%2FNoticias_2013&item=Reg_FEADER_1305-2013.pdf&order=mod&srt=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:PT:PDF
http://www.vivaness.de/en/
http://investigacao-na-esas.wix.com/apoio-idt
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&loginRequestId=ECAS_LR-7200745-1lu2eCAjQmOmVFeZwrDzeWKwFsGzRTuUmLbed0xvm6uFqrQM2GsPyj5iWgce6gniQptvkyPNtwcsmGJxh8AC7l-9fKQG0rMBdOr9L00dqitBm-6XqsptMmXvBtTbd4UUVszpb8ymMstJBhk2B2UDNBRbU
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://www.biofach.de/en/

