1º Aviso Convocatória UNAMUNOEixoAtlântico – Atividade 4 / dezembro 2012

AVISO DE CONVOCATÓRIA
PARA A ELABORAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS DE PROJETOS CONJUNTOS DA REDE UNAMUNO DE
UNIVERSIDADES

Atividade 4 (Apoios a Projetos)
Projeto UNAMUNOEixoAtlântico: “Cooperação Científica e Tecnológica da Rede UNAMUNO
no Eixo Atlântico com Cabo Verde”
Para efeitos de apresentação de candidaturas, nos termos do estabelecido na Convocatória da
Atividade 4 do Projeto UNAMUNOEixoAtlântico: “Cooperação Científica e Tecnológica da Rede
UNAMUNO no Eixo Atântico com Cabo Verde”, torna-se público, junto do corpo de
professores/investigadores da Universidade da Madeira o seguinte:
1. A convocatória permanecerá aberta no período de 12 de dezembro/2012 a 10 de
janeiro/2013;
2. Os termos da Convocatória e Formulários de candidatura estarão disponíveis em
http://www.redeunamuno.pt, Website Rede UNAMUNO e para acesso/preenchimento online
no Website do GPC – Gabinete de Planeamento, Projetos e Cooperação
http://gpc.uma.pt/?IDM=PT& ;
3. A 17 de janeiro/2012 será publicada no Website do GPC a lista provisória de candidaturas
admitidas;
4. Até 23 de janeiro/2013: Prazo de reclamação;
5. A 25 de janeiro de 2013: Decisão definitiva de candidaturas aprovadas.

As áreas de conhecimento elegíveis são as seguintes: Mudanças Climáticas e agricultura, recursos
marinhos e costeiros, demografia e migração, riscos naturais e sanitários, energias renováveis,
conservação de la biodiversidade, transportes, NTIC, promoção da inovação, turismo.
São totalmente excluídas as candidaturas que pretendem obter financiamento de Programas que
consideram elegíveis os gastos de preparação njo âmbitos das respetivas atividades.
Universidades participantes: UMa – Universidade da Madeira, ULPGC - Universidade de Las Palmas de
Gran Canária; UAc – Universidade dos açores; ULL – Universidade de La Laguna; UniCV – Universidade
de Cabo Verde.
O período de realização das candidaturas aprovadas ocorrerá de 1 de fevereiro a 30 de junho/2013.
A execução física e financeira das candidaturas aprovadas é condicionada ao financiamento disponível
aprovado para o Projeto UNAMUNOEixoAtlântico no âmbito do Programa PT-MAC 2007/2013 e às
diretivas de execução orçamental da UMa para 2013.
Universidade da Madeira, 30 de novembro de 2012,
Carlos Lencastre
(Coordenador do Projeto UNAMUNOEixoAtlântico)

