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DESTAQUE

Jornadas PERIN 2019 “+Ciência, +Europa”
Ao longo do próximo mês de março irão realizar-se, em Braga, Leiria, Lisboa, Porto,
Vila Nova de Gaia e Vila Real, jornadas para apresentar e promover o “PERIN –
Portugal in Europe Research and Innovation Network” ao ecossistema nacional de
inovação. O PERIN tem como missão reforçar e duplicar a participação de Portugal no
próximo programa-quadro europeu de Investigação e Inovação, “Horizonte Europa”,
bem como facilitar a concretização da “Estratégia de Inovação para Portugal 20182030”.
As Jornadas PERIN 2019 “Ciência, + Europa”, que contarão sempre com a
participação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor,
consistirão de workshops subordinados a diversas áreas prioritárias na promoção das
atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) em Portugal, tais como: saúde,
inteligência artificial, tecnologias de produção e agroalimentar.
A rede PERIN terá como principais objetivos acompanhar a preparação, a promoção e
a execução dos programas-quadro de Investigação e de Inovação da União Europeia
e de outros instrumentos relevantes; preparar e executar os Programas da União
Europeia na área do ensino superior e formação pós-secundária; e coordenar a
preparação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro
semestre de 2021, na área da ciência, tecnologia e ensino superior.
Conheça aqui o Programa das Jornadas nas diferentes partes do país.

CONVOCATÓRIAS

22 fevereiro 2019: Programa ERASMUS+: Ações Jean Monnet
26 fevereiro 2019: Projetos FCT no âmbito da Prevenção e Combate de Incêndios
Florestais 2019
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
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

20 fevereiro 2019: Concurso FCT - Estímulo ao Emprego Científico Individual 2018
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
29 junho 2019: Bolsas de curta duração da Fundação Oriente

REDES DE INVESTIGAÇÃO

International network of National Contact Points (NCPs) for the Societal
Challenge 6 in Horizon 2020: Net4Society
International network of National Contact Points (NCPs) for Science with
and for Society in Horizon 2020: SiS.net

||||||
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade NOVA de Lisboa
Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa, Portugal
(+351) 21 790 83 00 Ext.: 1407
research@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

Esta mensagem está de acordo com a Legislação Europeia sobre o envio de mensagens: qualquer mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor e deverá
proporcionar ao recetor a hipótese de ser removida da lista. Para o seu endereço eletrónico ser removido da nossa lista, basta que nos responda a esta mensagem colocando a palavra
"Remover" no assunto.
This message is in accordance with European legislation on the deployment of online messaging; any message must be clearly identified with the information of the sender and to the
receiver should be offer the possibility of being removed from the list. For your email address to be removed from our list, simply reply to this message putting the word "Remove" in
the subject.
Termos de Utilização | Disclaimer
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade NOVA de Lisboa
Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa, Portugal
(+351)21 790 83 00 | geral@fcsh.unl.pt | www.fcsh.unl.pt

