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O MCTES encontra-se a divulgar:


Encontro nacional «ciência 2017»
decorre entre os dias 3 a 5 de julho
em lisboa
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A FCT encontra-se a divulgar:


Concurso FCT - CERN decorre até 27
de julho

da Fundação Minerva. A Sessão terá
lugar na sede da Fundação Minerva
pelas 18h30.
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Informação avulsa

Nos termos da informação divulgada na Circular/APESP de 29/junho/17, e no decurso das
conversações entre a Direção da APESP e o CA da A3ES sobre o processo da Avaliação
Institucional, aquele Conselho de Administração divulgou a seguinte deliberação:
1 - O prazo para a submissão do Relatório de Autoavaliação Institucional foi prorrogado
até 31 de julho de 2017, independentemente da data em que o respetivo formulário ficou
disponibilizado na plataforma da Agência;
2 - Atendendo às dúvidas que entretanto foram sendo suscitadas acerca do valor da taxa
de avaliação institucional a pagar por cada IES, o prazo para seu pagamento é também
prorrogado até aquela data – 31 de Julho de 2017, independentemente da data em que
foi ou vier a ser submetido o respetivo Relatório de Autoavaliação Institucional.
O Encontro Nacional com a Ciência e a Tecnologia, «Ciência 2017», reunirá mais de 3 mil
especialistas entre os dias 3 e 5 de julho, no Centro de Congressos de Lisboa.
No dia 3 de julho, a partir das 9h30, o Encontro tem início com uma sessão plenária em
que participa o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
Aberto a todos os cidadãos interessados na dinâmica da produção e difusão do
conhecimento em Portugal, o Encontro conta este ano com a Índia como país convidado.
MCTES
Está aberta até 27 de julho a edição 2017 do concurso de Projetos de Investigação
Científica e Desenvolvimento Tecnológico no Âmbito do Acordo de Cooperação entre
Portugal e o European Laboratory for Particle Physics (CERN).
Através deste concurso, a FCT pretende apoiar projetos de investigação científica e
desenvolvimento

tecnológico

associados

às

colaborações

científicas

oficiais

ou

reconhecidas pelo CERN, bem como projetos de base tecnológica no domínio das ciências
aplicadas, em colaboração com atividades apoiadas pelo mesmo Laboratório.
FCT
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Legislação publicada

Resolução da Assembleia da República n.º 142/2017 - Diário da República n.º
126/2017, Série I de 2017-07-03
[AR]

Recomenda ao Governo que incentive a investigação e inovação no setor da
agroecologia

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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