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DESTAQUE

Novo concurso para Academias Gulbenkian do Conhecimento
Até 7 de março estão abertas as candidaturas para a criação de Academias
Gulbenkian do Conhecimento, com o objetivo de desenvolver competências sociais e
emocionais, em 10 mil crianças e jovens em Portugal.
Convidam-se todas as organizações, públicas e privadas, sem fins lucrativos que
atuem nos domínios das artes, ciência e tecnologia, cultura, desporto, educação,
saúde, solidariedade ou outras áreas da cidadania, a apresentar ideias inovadoras
para a promoção de competências-chave, tais como a adaptabilidade,
autorregulação, comunicação, pensamento criativo, pensamento crítico, resiliência
e/ou resolução de problemas, junto de crianças e jovens até aos 25 anos.
A Fundação Calouste Gulbenkian cofinanciará 30 projetos em todo o país,
selecionados por um júri independente, a que se juntarão dois projetos selecionados
pelo público.

CONVOCATÓRIAS

07 março 2019: Programa Academias Gulbenkian
19 março 2019: Programa ERASMUS+: Projetos europeus de cooperação prospetiva
nos domínios da educação e da formação
21 março 2019: Programa ERASMUS+: Parcerias Estratégicas nos domínios da
Educação e da Formação
29 março 2019: Portugal 2020 - MAR20-S3-2019-09: Reforço da competitividade
do turismo, Reforço da competitividade da pesca e Melhoria dos circuitos de bens
alimentares e mercados locais, no âmbito do Mar
02 abril 2019: Candidaturas ao Programa SwafS - Science with and for Society
02 abril 2019: Candidaturas ao Programa Marie Curie - RISE
05 abril 2019: ERA-NET Cofund Oceanos - Concurso Transnacional Conjunto 2019
11 abril 2019: Convocatória ao Programa REC - tópico Inclusão e cidadania de
cidadãos móvel na EU + colaboração em questões eleitorais
17 abril 2019: Projetos FCT no âmbito das Comemorações do V Centenário da
Viagem de Circum-Navegação - 2019
25 abril 2019: CYTED - Convocatória para apresentação de Redes Temáticas

30 abril 2019: Portugal 2020 - Projetos para Apoio à Execução das Estratégias no
âmbito do Mar
14 maio: Convocatória ao Programa REC - tópico Capacitação na área de direitos e
justiça da criança
24 maio: Convocatória para o Concurso do Programa AAL (Active and Assisted
Living)

BOLSAS E PRÉMIOS

27 fevereiro 2019: Programa de bolsas de doutoramento INPhINIT "La Caixa"
28 fevereiro 2019
Santander/NOVA

(nova

data):

Prémio

de

Investigação

Colaborativa

08 março 2019: Lisboa 2020: Serviços e redes de intervenção social e de saúde Idade+
22 março 2019: Prémio CES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa
28 março 2019: Concurso para Atribuição de Bolsas de Doutoramento - 2019 FCT
3 maio 2019: Prémio Arquivo.pt 2019
31 maio 2019: Prémio Paper para I&D e Inovação na Economia Digital
31 maio 2019: X Prémio Ibero-americano em Ciências Sociais
31 maio 2019: Prémio CEI-IIT-Investigação, Inovação e Território 2019
29 junho 2019: Bolsas de curta duração da Fundação Oriente

EVENTOS

3 de abril, Reitoria da NOVA (inscrições abertas): Roadshow CiênciaVitae
8-9 de julho, Centro de Congressos de Lisboa: Encontro com a Ciência e
Tecnologia em Portugal: Ciência 2019
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