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Informação avulsa

Estão disponíveis os documentos relativos à Avaliação de Unidades de I&D 2017/2018,
para financiamento durante o período 2019-2022. A avaliação tem por base
o Regulamento de Avaliação e Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, que resulta
de um longo processo de discussão com a comunidade científica e tecnológica e das
recomendações do Grupo de Reflexão sobre a Avaliação de Ciência e Tecnologia pela FCT.
Esta avaliação dá sequência aos exercícios realizados nos anos de 1996, 2000, 2007 e
2013.
FCT
A iniciativa Nacional em Competências Digitais e.2030, Portugal INCoDe.2030, pretende
estimular e garantir o desenvolvimento de competências digitais como instrumento para a
preparação de uma sociedade orientada para o futuro e para as novas oportunidades que
surgem face à acelerada adoção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
FCT
O MCTES, anunciou que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) terá o seu
financiamento reforçado, permitindo um aumento no número de bolsas concedidas, para
além da redução da precariedade do emprego científico.
MCTES
O MCTES, explicou que a tecnológica francesa tem mostrado interesse na iniciativa do
governo de laboratórios colaborativos.
A empresa francesa Thales, especializada na área dos sistemas de informação e serviços
para as indústrias aeroespacial, de defesa e de segurança, vai alargar a atividade em
Portugal às áreas do mar, agricultura e gestão de florestas.
Público
O MCTES disse esta quarta-feira à Lusa, Portugal e China vão avançar com um grupo de
trabalho para desenvolver uma cooperação na área da energia e mobilidade sustentável
Sic Notícias
A DGES divulga junto dos potenciais interessados, informação relativa ao concurso da
Ação-chave 3 do Programa Erasmus+ (apoio à reforma de políticas), sobre Joint
Qualifications in Vocational Education and Training (VET) que se encontra aberto até ao
próximo dia 31 de janeiro de 2018.
(Transcrição na página seguinte)
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Transcrição:
We are pleased to announce that a new call on Joint Qualifications in Vocational
Education and Training (VET) is now open for applications, under the Erasmus +
Programme, Key Action 3 - Support to Policy Reform.
The overall objectives of the call are:
 to increase the employability of young people and to contribute to the
development of a highly skilled, qualified and mobile workforce from which
companies should also benefit;
 to support joint developments in VET in Europe and strengthen overall its
quality, relevance and attractiveness.
The specific objective of the call is to support the preparation or setting up of joint
VET qualifications including at higher level or the improvement of such existing
qualifications.
The total budget earmarked for the co-financing of projects is estimated at 6 million
€.
Each grant will amount between 200.000 € and 500.000 €. It is expected to fund
around 20 proposals.
The deadline for applications is 31st January 2018.
More details and all the relevant documents are available on the website of the Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA): https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
Furthermore, a helpdesk is available for any guidance and administrative support. We
invite you to contact us at EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu.
A DGES, divulga junto de potenciais interessados, procura de parceiros da Universidade
de Estrasburgo (França) para candidatura ao Programa da UE Horizonte 2020.
Mais se informa que os interessados deverão contactar diretamente a Universidade de
Estrasburgo, conforme indicado abaixo.
Transcrição:
The University of Strasbourg is looking for partners to submit a project proposal for a
Horizon 2020 project under the topic SwaftS-09-2018-2019 : Supporting research
organisations to implement gender equality plans.
Deadline: 10 April 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020wp1820-swfs_en.pdf
The partners sought are:
 Academic partners
 Professional associations interested in the issue of gender equality
 Research funding organisations
Contact:Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr
communication@bureau-alsace.eu in copy)

(with

dreminiac@unistra.fr

and
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Legislação publicada
Aviso n.º 13050/2017 - Diário da República n.º 210/2017, Série II de 2017-10-31
[MCTES e Planeamento e das Infraestruturas - Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, I. P.]

Concurso para recrutamento de investigadores auxiliares

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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