FUNCHAL 2 de Junho de 2010
Universidade da Madeira/Colégio dos Jesuítas

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO NO 7ºPQ
PROGRAMA ESPECIFICO CAPACIDADES
Infra-estruturas de Investigação; Regiões do Conhecimento; Potencial de Investigação das Regiões em Convergência e UltraPeriféricas; Ciência na Sociedade

PROGRAMA COOPERAÇÂO ESPAÇO
GMES “Global Monitoring for the Environment and Security”, Strengthening Space Foundations, Cross-Cutting Activities
O 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (7ºPQ ou FP7) é o principal instrumento para financiar a
investigação na Europa, com um período de execução 2007-2013, e um orçamento superior a 50.000M€. O Gabinete de Promoção
do 7ºPQ (GPPQ) tem por missão facilitar o acesso das entidades portuguesas aos financiamentos disponíveis.
O GPPQ e a Universidade da Madeira organizam uma série de reuniões de trabalho com o objectivo de alertar a comunidades
científica e empresarial nacionais para as oportunidades de financiamento oferecidas pelos próximos programas de trabalho (WP
2011) relativos a concursos que serão publicados em finais de Julho de 2010.

PROGRAMA
9h30 – 10h00
10h00

Recepção e registo dos participantes

Sessão Programa Capacidades
RICARDO MIGUEIS (Ponto de Contacto Nacional, GPPQ): Infra-estruturas de Investigação; Regiões do Conhecimento;
Potencial de Investigação; Ciência na Sociedade,
Publico Alvo: Universidades, laboratórios, centros de investigação, outras infra-estruturas de I&DT; autoridades
regionais, agências reguladoras; empresas; parques e centros tecnológicos; comunicação social e outros agentes de
ligação entre a ciência e a sociedade.
Áreas: Todas as áreas do conhecimento.

11h30

Sessão Programa Espaço
JOÃO ROMANA (Ponto de Contacto Nacional, GPPQ): Visão Histórica da participação Portuguesa no tema espaço dos
Programas Quadro 6 e 7. Sucessos e insucessos. Como melhorar a participação em futuros concursos. Introdução às
oportunidades FP7 que se perspectivam, para um vasto leque de entidades.
RICHARD GILMORE (EC-DG Enterprise & Industry, H/3, Coordenador de Projecto): Oportunidades alinhadas com o
próximo concurso ESPAÇO, a ser publicado no final de Julho de 2010. Esta e uma oportunidade soberana para conhecer
as oportunidades que se perspectivam para o próximo concurso e para discutir assuntos de interesse bilateral.
Publico Alvo: Universidades, Institutos Públicos, Empresas tecnológicas PME e não-PME. Esta sessão não requer
conhecimento ou experiência anterior no tema Espaço. Qualquer empresa, universidade ou laboratório interessado no
FP7 está convidado a participar.
Áreas: Tecnologias do Espaço, Investigação Marinha, Investigação em Atmosfera, Investigação em Saúde em condições
de gravidade zero (ISS), Micro-Nano-satélites, Observação da Terra, Segurança, Emergência.

13h00

Almoço (livre)

14h30

Reuniões bilaterais agendadas previamente

Para mais informações, contacte (NCP): Joao Romana joao.romana@gppq.mctes.pt Ricardo Migueis (ricardo.migueis@gppq.mctes.pt |

Inscrição prévia até dia 27 de Maio através do email joao.romana@gppq.mctes.pt , indicando nome, contactos, instituição e
sessão de interesse. Indique igualmente se deseja marcar uma reunião bilateral com os NCP para esclarecimentos adicionais.

