
 

 

 

 
 

Concursos Abertos          Bolsas de Investigação          Agenda Científica           Outras Informações 

Finalmente, começou o H2020! Após anos a preparar o novo programa-quadro de investigação 

e de inovação (sim, uma pequena diferença de nome que deixa muitas pistas quanto ao tipo de pro-

postas que vai ser privilegiado...), eis que estão lançados os primeiros concursos.  

 

Participe nos concursos abertos, informe-se sobre os instrumentos de financiamento ao seu dispor e 

entre nas redes europeias: comece por ser perito!  

 

Participe nos vários concursos abertos 

Concursos abertos H2020 

A EIP Matérias-Primas abriu concurso para Ações de Compromisso até 31 de janeiro de 2014. 

10º Concurso da Iniciativa Europeia sobre Medicamentos Inovadores (até 28 de janeiro 2014) 

2ª Parte Concurso FCH-JU até 27 de fevereiro de 2014 

3ª parte concurso Cleansky 2013 até 3 de abril de 2014 

O EIT lançou os critérios de seleção para a call para KIC de 2014. 

 

Aproveite os novos instrumentos do H2020 

O BPI reforçou para 160 M€ a linha de crédito para projetos inovadores (Risk Sharing Instrument – RSI - 

do FEI, 7ºPQ) e o BES oferece empréstimos para atividades inovadoras no âmbito do RSI 27 de Novem-

bro de 2013. 

Entre nas redes europeias, comece por ser perito! 

A COM lançou o concurso para peritos do próximo Programa-Quadro de I&I, HORIZONTE 2020. 

Participe como individuo ou como instituição 

 

 

 

Cooperação Transnacional—TRANSCAN 

Prazo de submissão da pré-proposta 03.02.2014 

 

A TRANSCAN lançou o seu 3.º concurso transnacional para projetos de investigação com o tema 

"Translational research on tertiary prevention in cancer patients". 

Os projetos devem focar um ou mais dos seguintes tópicos: 

Assessment of the impact of health behaviours on clinical outcomes in cancer patients 

Optimisation of the quality of life of cancer patients 

Prevention of recurrence and second cancer 

 

 

 

Bolsas de Formação Avançada 

Concurso permanente de Bolsas de Licença Sabática (BSAB) 

 

Encontra-se aberto, de forma permanente, concurso de Bolsas de Licença Sabática, promovido pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 

As Bolsas de Licença Sabática destinam-se a doutorados em regime de licença sabática, para realiza-

rem atividades de investigação em instituições estrangeiras. A duração destas bolsas varia entre o 

mínimo de três meses e o máximo de um ano, não renovável, e refere-se unicamente ao período de 

permanência no estrangeiro. 

Os candidatos devem obter previamente autorização para a realização de licença sabática junto da 

instituição a que se encontrem vinculados contratualmente. As candidaturas só devem ser apresenta-

das após a obtenção desta autorização. 

 

Informação adicional disponível aqui 

 

 

 

Bolsa de Estudo Darmasiswa 2014-2015 

Candidaturas até 24.01.2014 

 

A Embaixada da República da Indonésia em Lisboa informa a abertura do programa de atribuição de 

bolsas de estudo Darmasiswa para o ano lectivo de 2014/2015. 

Darmasiswa é um programa de atribuição de bolsas para estudar na Indonésia, aberto a estudantes 

estrangeiros originários de países com os quais a Indonésia mantém relações amistosas, para estudar a 

língua indonésia, artes, música e trabalhos manuais em 51 universidades e colégios universitários ade-

rentes a este programa. 

O principal objectivo do programa é suscitar e nutrir o interesse pela cultura e língua indonésia entre 

cidadãos de países amigos da Indonésia, de modo a fortalecer as relações culturais e de amizade já 

existentes entre as nossas nações. 

As candidaturas devem ser entregues até dia 24 de Janeiro de 2014, na Embaixada da República da 

Indonésia em Lisboa, sito na Rua Miguel Lupi nº 12, 1º andar. 

Formulário de Candidatura 

Para esclarecimentos adicionais, consultem por favor o website oficial 

Mais informações: 

Programa 

Regulamento 

Universidades às quais poderá se candidatar 

 

 

 

Call for Papers 

J o u r n a l  o f  A g r i c u l t u r a l  C h e m i s t r y  a n d  E n v i r o n m e n t 

ISSN: 2325-744X  

It is our pleasure to present the latest issue of Journal of Agricultural Chemistry and Environment 

(JACEN) here. JACEN is an international, double-blind, peer-reviewed and open-access journal with 

both print and online versions. Full-text can be viewed or downloaded freely on our website. You are 

welcome to submit or recommend manuscripts to us via the Paper Submission System. 

Latest Issue (Vol.2 No.4, November 2013) 

> Size fractionation and microbial community structure of soil aggregates 

Authors: Jong-Shik Kim, David E. Crowley 

> Investigation on the insecticidal limonoid content of commercial biopesticides and neem extract 

using solid phase extraction 

Authors: Ji-Won Lee, Cho-Long Jin, Ki Chang Jang, Geun-Hyoung Choi, Hee-Dong Lee, Jin Hyo Kim 

> In vivo control of perilla rust disease by oak pyroligneous liquor 

Authors: Anil Kumar Chauhan, Sun Chul Kang 

> Antibacterial compounds from Rutaceae with activities against Flavobacterium columnare and Strep-

tococcus iniae 

Authors: Kumudini M. Meepagala, Kevin K. Schrader, Charles L. Burandt 

>>More 

 

 

 

 

FORMAÇÕES | TBERRIES NATURE FLAVOURS 2014 

 

A Tberries nature flavours é uma jovem empresa instalada em Santo Tirso, com 2.4 hectares de mirti-

los, que desenvolve atividade na área da formação e consultoria agrícola. 

Durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 organiza as seguintes ações de formação: 

11 de Janeiro - VII edição do Workshop Instalação de Pomares de Mirtilos - Eng.ª Tatiana Matos - 

Tberries nature flavours - Santo Tirso; 

18 de Janeiro - Estágio Formativo em Produção de Mirtilos - Eng.ª Tatiana Matos - Tberries nature 

flavours - Santo Tirso; 

25 de Janeiro e 01 de Fevereiro - Workshop Podas de Mirtilo - Eng.ª Tatiana Matos - Tberries nature 

flavours - Santo Tirso.  

Inscrições e informações através do email geral.tberries@gmail.com ou tlm 968 258 561. 

 

 

XI FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGA-

CIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

08 a 11.07.2014, Bilbao 

Se informa sobre la próxima celebración del XI FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 El Foro se celebrará del 8 al 11 de julio de 2014 en Bilbao, en el incomparable marco de la Universidad 

de Deusto 

 Para más información véase el avance del programa: 

PRESENTACION 

CONFERENCIAS CONFIRMADAS 

SESIONES APLICADAS CONFIRMADAS 

Se pueden presentar comunicaciones sobre las temáticas que trata el Foro. 

IMPORTANTE: Fecha límite de presentación de trabajos: 1 de abril de 2014 

Normas para las presentaciones de comunicaciones 

El número de plazas es limitado. 

 

 

 

Visualize aqui o vídeo promocional do passado workshop da Rede 

INOVAR, de dia 11 de Outubro de 2013, no CCL  
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