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UCP
I. Notícia

Projeto Tol4FOOD

Tol4FOOD
Transferência de conhecimento e formação relativa a metodologias
inovadoras de controlo de qualidade de produtores de alimentos
tradicionais europeus
A Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia (UCP-ESB) integra o
consórcio do projeto europeu Tol4FOOD - Transfer of knowledge and training for European
traditional food producers related to innovative quality control methodologies, cujo principal objetivo
é o desenvolvimento e a implementação de um sistema integrado para formação e aprendizagem
continua e a promoção da cooperação e mobilidade entre investigadores e PMEs, envolvidos na
produção de alimentos tradicionais, de Portugal, Espanha e Roménia no domínio da avaliação da
autenticidade de alimentos tradicionais como veículo de transferência de conhecimentos e de boas
práticas.
Este projeto irá potenciar a competitividade das empresas produtoras de produtos tradicionais, identificando
fatores de inovação que garantam a segurança dos produtos e simultaneamente satisfaçam as atuais
exigências e expectativas do consumidor relativamente aos produtos tradicionais.
Todos os materiais de formação desenvolvidos ao longo do projeto irão estar disponíveis em várias línguas,
nomeadamente Inglês, Romeno, Espanhol e Português.

www.tol4food.eu

PARCEIROS:

II. Link
rd

. IFOOD4 Newsletter - June 2012, Issue 3, 2012 - 3 issue of the IFOOD4
Newsletter https://www.iseki-food.net/webfm_send/1719.

OUTROS

I. Candidaturas
.1.
Abertas as candidaturas para o programa de Estímulo à Investigação
2012

Estão abertas as candidaturas para o Programa de Estímulo à Investigação 2012
O Programa foi instituído pelo Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian com o objetivo de
estimular entre os mais novos a criatividade e a qualidade na atividade de investigação científica. Distingue
anualmente propostas de investigação de elevado potencial em áreas científicas e apoia a sua execução em
centros de investigação portugueses.
Este Programa destina-se a investigadores que trabalham em instituições portuguesas, cuja idade seja
inferior a 26 anos em 31 de dezembro de 2012 e que possuam como habilitação mínima o grau de
licenciado. Os participantes no Programa serão selecionados através de um concurso público. Este ano o
Programa de Estímulo à Investigação abrange as seguintes áreas científicas:
I.
Análise Funcional e Equações Diferenciais
II.
Física
Teorias, Modelos, Técnicas (Exs: Ciências da Vida, Estruturas, Fotónica, etc.)
III.
Química em Ambientes Extremos
IV.
Ciências
da
Terra
e
Astronomia / Astrofísica / Cosmologia

Matemática
Aplicada
Química
do

Espaço

As candidaturas deverão ser apresentadas ao Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian (Av. de
Berna, nº 45 - A, 1067-001 Lisboa), até ao dia21 de setembro de 2012.
O regulamento do Programa encontra-se disponível no site www.gulbenkian.pt/ciencia.

.2.
4 ª Edição do Prémio Terre de Femmes – Portugal 2012 / 2013
A Yves Rocher vem por este meio endereçar convite a promover internamente na V/ organização a
apresentação de candidaturas para a 4.ª Edição doPrémio Terre de Femmes – Portugal 2012 / 2013.
A Fundação Yves Rocher – Instituto de França contribui, desde 1991, para a direção de ações locais e
globais de conservação da Natureza, de solidariedade e educação ambiental. Neste contexto, surge o
Prémio Terre de Femmes que homenageia as mulheres eco-cidadãs, militantes do quotidiano e muitas
vezes anónimas, que agem a favor do ambiente.
Com efeito, a Fundação Yves Rocher, organiza este ano em 7 países (França, Alemanha, Suíça, Rússia,
Marrocos, Portugal e Ucrânia), o Prémio Terre de Femmes que tem como objetivos dar valor às mulheres

que trabalham em favor do ambiente no quotidiano, dar ênfase ao seu envolvimento com o mundo vegetal,
para que sirva de exemplo e que abra novos caminhos. Atualmente, já foram recompensadas cerca de 300
mulheres, em mais de quinze países, pelas suas ações de proteção e de valorização do mundo vegetal.
O Prémio é constituído por um Prémio Nacional e por um Grande Prémio Internacional. Em Portugal são
atribuídos 3 prémios distintos:
o
o
o

5 000 euros para a primeira premiada;
3 000 euros para a segunda premiada;
2 000 euros para a terceira premiada;.

A premiada do Grande Prémio Internacional Terre de Femmes receberá um donativo complementar no
montante de 10 000 euros.
Na última edição, a Fundação Yves Rocher premiou três mulheres portuguesas com projetos distintos na
área da sustentabilidade e educação ambiental: 1º Prémio – Elda Sousa e o seu Projeto “Viveiro de Plantas
Indígenas da Ilha da Madeira”; 2º Prémio – Alexandra Cunha e o seu Projeto “ADOPTE – Adopte-umaPradaria-Marinha” e 3º Prémio – Ana Sofia André e o seu Projeto “Viveiro de plantas autóctones”.
O período de receção de candidaturas decorre até 30 de Setembro de 2012, devendo a ficha de
candidatura e o dossier ser remetidos para Yves Rocher Portugal – Zona Industrial da Maia I, Sector II, Rua
do Castanhal, n.º 256, Gemunde, 4475-122 Maia ou através do e-mail:terredefemmes.portugal@yrnet.com.
Na expectativa de podermos vir a contar com a capacidade de mobilização de V. Exa. para esta iniciativa,
muito nos honraria dispor do V / apoio na respetiva divulgação, ficando a Yves Rocher inteiramente
disponível a esclarecer quaisquer questões que este Prémio ou o processo de candidatura lhe possam
suscitar, através do e-mail: terredefemmes.portugal@yrnet.com ou do telefone: 22 947 01 00.
http://www.yves-rocher.com/pt/news_premio_terre_de_femmes/

.3.
Bolsa EFIC-Grünenthal apoia jovens cientistas
Candidaturas abertas
Já estão abertas as candidaturas, a jovens cientistas/investigadores de todo o mundo, para a bolsa EFICGrünenthal 2012, que perfaz um total de 200 mil euros, e é um dos prémios mais importantes para projetos
de investigação clínica no campo da dor.
O prémio total de 200 mil euros é compartilhado entre os cientistas premiados e pretende apoiá-los no início
da sua carreira. As bolsas individuais têm um valor de 40 mil euros, por projeto, para uma duração de até
dois anos.
Os jovens cientistas interessados podem enviar os seus projetos de investigação on-line através do
website www.e-g-g.info até ao final de 2012.

.4.

Convocatórias Fundação MAPFRE
A FUNDAÇÃO MAPFRE, dentro de seu programa de atividades para o ano 2012, abriu as seguintes convocatórias:
http://www.mapfre.pt/?idc=1170&idi=8839

50 Bolsas de Formação Especializada em Espanha
- 25 nas Áreas de Prevenção e Meio Ambiente:
Programa 1: Bolsas de Formação Especializada em Prevenção e Meio Ambiente
Brochura Informativa
Programa 2: Bolsas para Assistência ao XXV Curso Superior de Direção e Gestão de
Segurança Integral
Bolsas de Assistência realiza-se de forma paralela à convocatória das bolsas de formação
ao Curso: especializada e está desenhado para aquisição de conhecimentos, instrumentos
e aplicações apropriadas para a direção e gestão das diferentes áreas da
segurança na empresa.
Inscrição no curso: a matrícula de inscrição para frequentar o curso completo é de 1.500 € (isento
de IVA), tendo direito a participar em todas as sessões do curso, à
documentação de apoio, o acesso ao Centro de Documentação da FUNDACIÓN
MAPFRE, visitas e, diploma. No entanto, poderá optar pela frequência do curso
por módulos individuais, cujo valor será de 350 euros cada.
Duração: de 08-10-2012 a 08-11-2012
Prazo: 21-09-2012
Brochura Informativa e Boletim de Inscrição

75 Ajudas à Investigação em Seguros, Saúde, Prevenção e Meio Ambiente
Objetivo: facilitar e promover o apoio económico para a realização de projetos de
investigação entre as instituições e profissionais de Espanha, Portugal e os
países ibero-americanos.
Estas Ajudas superam 1.000.000 euros.
Número de ajudas: 45 Saúde | 20 Prevenção e Meio Ambiente | 10 Seguros
Prazo: 11-10-2012
Condições de
folheto
Candidatura:
Informação detalhada: Solicitação ao diretor do projeto + questionários
Divulgação dos
dezembro 2012
Resultados:

8 Bolsas Ignacio Hernando de Larramendi de Formação e Investigação em Saúde, Prevenção e Meio Ambiente
Objetivo: formar e promover a investigação dentro das áreas da Saúde, Prevenção e Meio
Ambiente para profissionais de países ibero-americanos, espanhóis e
portugueses.
O valor total destas Bolsas é de 120.000 euros.
Número de bolsas: 4 Saúde | 4 Prevenção e Meio Ambiente
Prazo: 19-10-2012
Condições de
folheto
Candidatura:
Informação detalhada: solicitação ao diretor de projeto + questionários

Divulgação dos
dezembro 2012
Resultados:

1 Bolsa de Investigação Primitivo de Vega direcionada para o cuidado das pessoas idosas
Objetivo: facilitar o apoio económico para a realização de um trabalho científico nesta
área.
O valor total desta Bolsa é de 15.000 euros.
Prazo: 19-10-2012
Condições de
folheto
Candidatura:
Informação detalhada: solicitação ao diretor de projeto + questionários
Divulgação dos
dezembro 2012
Resultados:

II. Eventos
.1.
Conferência
“Economic Sustainability of Forest Fuel Supply Chains”
18 de Setembro, Lisboa

Decorre em Lisboa no próximo dia 18 de Setembro a conferência Economic Sustainability of Forest Fuel
Supply Chains, no âmbito da Forest Energy Action (COST ACTION FP0902). Esta ação tem como objetivo
"Desenvolver e harmonizar a pesquisa operacional no fornecimento sustentável de biomassa florestal " e
conta com a participação de 25 países da UE e Canadá, Nova Zelândia, Rússia, Austrália e África do Sul.
A conferência está aberta a investigadores, estudantes e profissionais com interesse na temática.
Pode efetuar a sua pré-inscrição através do email monica.rogerio@irradiare.com.
Mais informações através do 210 937 907 ou de http://www.forestenergy.org/

.2.
BIOTEC 2012
19-21 September 2012, Bilbao, Spain

BIOTEC 2012 - 6th on International Meeting on Biotechnology, organized by the Spanish Society of
Biotechnology (SEBIOT).
19-21 September 2012, Bilbao, Spain.
A SPBT tem o prazer de comunicar que os sócios da SPBT, na sequência do acordo estabelecido com a
SEBIOT, pagam a mesma inscrição que os sócios da SEBIOT. Para tal, devem inscrever-se como sócios da
SEBIOT.

Mais informação.

III. Notícia
Instituto Europeu da Hidratação com página online em Português
O Instituto Europeu da Hidratação – fundação com sede em Madrid e da qual a Coca-Cola
Company é uma entidades mecenas – acaba de informar que já se encontra em Português a sua
página online. O site do European Hydration Institute (EHI) contém informação científica e
abstracts de papers científicos, newsletters científicas, ideias e conceitos para os consumidores,
desenvolvidos a partir dos dados e factos mais relevantes sobre hidratação. Esta página está
desenvolvida sobretudo para especialistas de saúde e comunidade científica, afirmando-se como
uma excelente fonte de informação online para manter-se a par dos últimos estudos e avanços na
área de hidratação.
Se considera oportuno para a sua área de conhecimento e de trabalho, pode registar-se no
website e assim receber newsletters e informações do EHI diretamente no seu e-mail.
A informação desenvolvida pelo EHI é supervisionada e certificada por um Conselho Cientifico
Assessor Europeu, de alto prestígio e experiencia científica nesta matéria.
Poderá aceder à página online do European Hydration Institute através do seguinte link:
http://www.europeanhydrationinstitute.org/pt/
Se pretender registar-se para receber informação científica poderá fazê-lo diretamente através
deste link:
http://www.europeanhydrationinstitute.org/pt/users/register

UCP-ESB - Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa
Caso pretenda, pode ainda subscrever as mailings temáticas:
<Ambiente>,<Segurança Alimentar>,<Vinhos>
Com o apoio de Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do
projeto «PEst-OE/EQB/LA0016/2011»

Governo da República Portuguesa

