IRIS Newsletter #1

Conheça os novos concursos de financiamento de I&D nacionais e internacionais bem como outros eventos disponíveis para a comunidade
científica da FCT NOVA.
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) fez também conhecer o mais recente Aviso para
Apresentação de Candidaturas do Concurso de Projetos de IC&DT em todos os Domínios
Científicos para o ano de 2020 que contribuam de forma significativa para o avanço do
conhecimento. A FCT também disponibilizou a Calendarização de concursos FCT 2020-2022.
A FCT informa que estão a decorrer as candidaturas para a 3.ª edição do Concurso para
Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito da
Prevenção e Combate de Incêndios Florestais. As candidaturas podem ser submetidas até 20
de fevereiro de 2020.
As candidaturas ao Concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual - 3.ª Edição abrem dia
30 de janeiro de 2020.
Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras (EJP RD) - Está aberto o concurso
transnacional conjunto 2020 com o tema “Investigação pré-clínica para o desenvolvimento de
terapias eficazes para doenças raras”. Saiba mais na página da FCT.
Iniciativa dos Medicamentos Inovadores (IMI) – abertura a 21 de janeiro 2020 e encerramento
23 de junho de 2020, com oportunidades nas áreas do cancro, tuberculose, psoríase e vacinas.
A IMI vai organizar webinars sobre Call 20 entre 22 e 31 de janeiro de 2020 (registo obrigatório).

Calendário de Concursos nacionais e internacionais

Conheça o calendário atualizado com os mais recentes concursos de financiamento, descarregue o Calendário de Concursos preparado
pelo IRIS: National: http://bit.ly/2SPQDWQ AND International http://bit.ly/2ZMKigc
Formações organizadas pelo IRIS:
Conheça o calendário de formações previstas do RIA para 2020 (local e data serão comunicados em breve). Toda a informação AQUI:
http://bit.ly/2Fp16kc

EMPREENDEDORISMO

Até ao final de fevereiro estarão abertas as candidaturas ao Scicare – Novartis Health Science
Accelerator, dirigido à aceleração de equipas de investigação a desenvolver moléculas ou
marcadores de diagnóstico que se encontrem em fases pré-clínicas

EVENTOS A NÃO PERDER!

o

AAL Info Day 2020 | Viena, 30 de janeiro 2020

o

Sessões Informativas Fundação 'la Caixa' | Lisboa e Porto, 23 e 24 (respetivamente) janeiro 2020
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