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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

O QUE É O PRÉMIO IN3+?
Desde 2016 que a INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda – premeia as
melhores ideias e projetos da sua rede de inovação, atualmente constituída pelas
principais universidades e centros de investigação, designadamente nas áreas
das tecnologias de produção e de materiais, nanotecnologia, TIC, robótica e
automação, contanto assim com o contributo de centenas de investigadores
nacionais e internacionais.

AXA Research Fund call for Post-Doctoral fellowship projects- “Towards
Inclusive and Environmentally Sustainable Growth”. Limite de UMA candidatura
por instituição (NOVA). Deadline: fevereiro, 25

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, International e Sponsors

Formações organizadas pelo IRIS
Sessão de esclarecimento do Ciência Vitae para ajudar nos projetos individuais e projetos ICDT da FCT, IP.
A sessão irá realizar-se no dia 19 fevereiro pelas 14h30 no auditório da Biblioteca. Inscreva-se AQUI
O CIÊNCIA VITAE é um currículo único, personalizado, simples, harmonizado e estruturado, alojado em http://cienciavitae.pt. Permite reunir numa só
plataforma toda a informação referente ao utilizador, seja estudante, investigador ou instituição, e que atualmente se encontra dispersa em múltiplas
plataformas, como FCT-SIG CV, DeGóis, RENATES, REBIDES, ORCID e RCAAP. O CIÊNCIA VITAE é de uso obrigatório para todos os concursos FCT,
estando integrado com as plataformas MyFCT e FCT-SIG. Os principais objetivos desta sessão são: criar um CV na plataforma CIÊNCIA VITAE;
importar/sincronizar informação de outros sistemas; descrever os vários módulos do CIÊNCIA VITAE; definir níveis de privacidade; permitir o acesso a
entidades e gestores de ciência; associar o CIÊNCIA VITAE a plataformas de concursos FCT.

Empreendedorismo
No âmbito do ecossistema empreendedor da FCT NOVA | NOVA Techship o IRIS em parceria com Madan Parque irá lançar
uma Call com o apoio da Armilar e a Vesalius para identificar equipas na FCT NOVA que têm a ambição de estabelecer novas
spin-offs de deep-tech ou acelerar substancialmente startups existentes. Novidades em breve!!!!
O IRIS – Research, Innovation & Impact Strategy Office da NOVA.id.FCT | FCT NOVA utiliza os dados fornecidos para lhe
enviar newsletters, notícias sobre oportunidades de financiamento e parcerias, e outras informações respeitantes aos serviços
que presta no apoio à captação de financiamento para I&I e da transferência de tecnologia, nos termos do Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, a qualquer momento, pode solicitar ao IRIS o
cancelamento da receção desta informação ou fazer o pedido por envio de email para gab.ad.ria@fct.unl.pt ou para
iris@novaidfct.pt. © IRIS

