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Abertura Nova Cal l  for  Entrepreneurship                                                                     

Tem um projeto inovador e global? 

Candidaturas até 27.01.2014 

Em 2014, o Programa de Ignição da Portugal Ventures oferece novas oportu-

nidades, em colaboração com a sua rede de parceiros, abrindo as portas ao 

mundo e desafiando o talento e a ambição dos empreendedores. 

A grande novidade desta Call é o alargamento das candidaturas a projetos 

na área do Turismo, para além das Tecnologias de Informação e de Comunicação, Eletrónica & WEB, 

Ciências da Vida e Recursos Endógenos, Nanotecnologia e Materiais. 

A Portugal Ventures investe em projetos inovadores, assentes em conhecimento específico e orienta-

dos para o mercado global, promovendo assim a valorização económica da ciência e da tecnologia 

nacional. 

 O Pré-registo da Sexta Call For Entrepreneurship já está aberto e as candidaturas de projetos podem 

ser apresentadas a partir de dia 27 de Janeiro. 

 

Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e 

Médias Empresas (COSME) 2014 – 2020 

Em vigor a partir de 01.01.2014 

O Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas 

(COSME) 2014 – 2020, tem como objetivos prioritários: 

reforçar a competitividade e sustentabilidade das empresas da União, especialmente das PME; 

incentivar a cultura empresarial; 

promover a criação e o crescimento de PME. 

 

Conheça o Regulamento do Programa que entrou em vigor em  1 de janeiro de 2014: 

Regulamento UE N.º 1287/2013  

 

Bolsas Fulbright apoiam Mestrados, Doutoramentos e Investigação nos Estados Uni-
dos 

Candidaturas online entre 01.02.2014 e 31.03.2014 

A Comissão Fulbright anuncia a abertura de concursos para a atribuição de Bolsas a estudantes e inves-

tigadores portugueses que pretendam prosseguir estudos de mestrado e doutoramento ou realizar 

projetos de investigação em universidades ou centros de investigação nos EUA. 

Os concursos abertos destinam-se a atribuir as seguintes bolsas: 

• Bolsa Fulbright para Mestrados e Doutoramentos (a iniciar no ano académico 2015/2016) 

• Bolsa Fulbright para Investigação (a iniciar no ano académico 2014/2015) 

• Bolsa Fulbright para Investigação em Saúde Pública, com o apoio da Fundação Luso-Americana, da 

Merck Sharp & Dohme, do Pingo Doce e da Novartis (a iniciar no ano académico 2014/2015) 

• Bolsa de Viagem Fulbright (para programas de Mestrado e Doutoramento a iniciar no ano académi-

co 2014/2015) 

 Os regulamentos e informações detalhadas para cada concurso estão disponíveis no site da Comissão 

Fulbright   

Otília Macedo Reis, Diretora Executiva da Comissão Fulbright, salienta que "para além do mérito aca-

démico e da oportunidade e qualidade dos planos de estudo e projetos apresentados, o Programa Ful-

bright valoriza a capacidade de liderança e o dinamismo dos candidatos às bolsas. Pretende-se que os 

bolseiros do Programa Fulbright ajam como ‘embaixadores culturais' do seu país e contribuam para o 

desenvolvimento científico, económico e social de Portugal". 

 

Concurso – Plantas Transgénicas: 30 anos de Estórias                     

Concurso de Comunicação de Ciência para alunos de Licenciatura ou Mestrado inscritos em 

Universidades Portuguesas  

Os trabalhos deverão ser enviados até 27.03.2014  

Organização: CiB – Centro de Informação de Biotecnologia, Portugal  

Um Concurso para estudantes universitários com o objetivo de promover a comunicação de ciência na 

área da Biotecnologia de plantas transgénicas.  

Mais informação aqui 

 

Call for Papers—American Journal of Plant Sciences ISSN: 2158-2750  

“We would like to invite you to submit or recommend original research papers to be published in Ame-

rican Journal of Plant Sciences (AJPS), which 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 manuscripts to us via the Paper Submission System.  

We would like to invite you to submit or recommend original research papers to be published in Ame-

rican Journal of Plant Sciences (AJPS), which 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 manuscripts to us via the Paper Submission System.” 

Aims & Scope (more in our website) 

Agricultural Botany 

Economic Botany 

Phylogenetics and Evolution 

Plant Cytogenetics and Cytology 

Plant Molecular Biology and Evolution 

Plant Proteomics and Metabolomics 

 

 

The interregional cooperation programme for 2014-2020, called INTERREG EUROPE, 

is currently being developed.  

The 30 participating countries, along with the Managing Authority and Joint Secre-

tariat of the programme, have prepared a draft Cooperation Programme. The envi-

ronmental impact of this programme has also been assessed in the accompanying Environmental Re-

port.  

For the next 10 weeks, the programme would like to gather input and feedback on the proposed pro-

gramme from any interested individual or organisation, i.e. local, regional and national authorities, 

economic and social partners as well as bodies representing thematic groupings and civil society, in-

cluding environmental partners, non-governmental organisations etc. 

An online questionnaire is available to gather your comments. The questionnaire should take around 

15 minutes to complete. You may download the PDF version of the questionnaire to prepare your an-

swers; however answers may only be submitted online. 

Start the consultation 

We would appreciate you taking the time to complete as many questions as possible. Please also circu-

late this information to any person or organisation you feel would be interested. The more responses 

we have, the more we can ensure the programme is tailored to regional needs. 

The call for participation in the consultation is disseminated with the help of the Committee of the 

Regions. 

 

 

 

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a Ministra da Agricultura e do 

Mar e o Ministro da Educação e Ciência  

Têm a honra de convidar V. Exa. a assistir ao lançamento da Plataforma SKAN – Sharing Knowledge 

Agrifood Networks que terá lugar no dia 17 de janeiro de 2014, às 15h30 no Auditório Principal do 

INIAV, em Oeiras: 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Av. da República, Quinta do Marquês, 2780-

157 Oeiras   

Solicita-se comparência até às 15h20. 

 

 

“Novos desafios da Vitivinicultura” 

17.01.2014, Cineteatro S. João, Palmela 

Durante 4 anos, A AVIPE organizou uma conjunto de debates onde se pretendia informar e 

discutir diversos assuntos com os agricultores da região da Península de Setúbal. Após o ano de 

2008, esta organização foi interrompida sendo intenção desta associação retomá-los já no pró-

ximo mês de Janeiro de 2014.  

Para além de um debate amplo e esclarecedor, a AVIPE espera que este colóquio abra uma 

sequência de fóruns e espaços de discussão onde outros assuntos sejam abrangidos. 

Programa 

Inscrição 

O colóquio promovido pela ESACB e pela Revista de Agricultura “Voz do Campo”, 

que terá lugar dia 22 de Janeiro de 2014. 

Programa 

Inscrições 

 

Estágio Formativo em Produção de Mirtilos  

Entre 18.01 a 09.08.2014 

O Estágio Formativo tem como principal objetivo capacitar os formandos com conheci-

mentos teórico práticos que potenciem o seu desempenho enquanto empresário/

produtor, visando a máxima rentabilidade da exploração agrícola. 

Para além dos conhecimentos teóricos essenciais em qualquer área de negócio, o Estágio 

Formativo pretende proporcionar aos formandos a possibilidade de participarem ativa-

mente em todas as tarefas de gestão de uma exploração de mirtilos. A capacidade de pro-

gramar e concretizar as tarefas de manutenção e gestão do pomar podem fazer toda a 

diferença a curto/médio prazo no sucesso da empresa. 

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

561. 

Dendrochronology 

Medicinal Plants 

Plant Anatomy 

Plant Ecology 

Plant Morphology 

Plant Systematics 
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