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Iniciativas para a industria auxiliar do sector naval
Novo Seminário Auxnavalia em
Londres em Setembro

Continuação do programa de
formação de Aux Navalia

Investigadores e empresas, lado a lado

Oferta de novos cursos em novos locais

Nos dias 1 e 2 de Setembro, Auxnavalia organizará em Londres um novo seminário de
colaboração entre os centros de pesquisa e os
construtores navais, empresas auxiliares,
operadores, e outras entidades relacionadas.

No dia 30 de Julho terminou em Ferrol (Espanha) o primeiro curso de formação “Técnico Especialista em I+D no sector naval”
que contou com a assistência de 12 pessoas.

Durante os dois
dias, um fórum de possibilidade de
contacto e debate e
contacto para
as conferências adesenhar
judarão os presenprojectos de
tes a olhar para os
I&D
desafios futuros, o
estado actual e as
oportunidades de I+D do sector e a
investigar oportunidades de financiamento,
como o IV Convocatória (Trans-porte) do 7º
Programa Quadro da Comissão Europeia.
Esta Conferência Europeia também
oferecerá a apresentação de produtos e
projectos inovadores e tecnológicos de
empresas líderes na Europa.
Mais informação e possibilidade de formalizar suas inscrições em office@ssa.org.uk e
http://www.ssaevents.co.uk/FP-7Brokerage-Event.html.

O seguinte curso realizar-se-á em Vigo (também em Espanha), com início no dia 16 de
Setembro e fim no dia 1 de Outubro. O processo de inscrição para este curso encontrase aberto.
Em Lisboa vai-se realizar outro curso com
início em Outubro. As datas de celebraçao e
a abertura do prazo de inscrição serão
anunciadas
em
oferta formativa
breve.

com cursos em

No Outono, o
Espanha,
Reino Unido acolherá um quarto Portugal e Reino
curso. As datas e
Unido
o local do evento
serão, igualmente, anunciadas em breve.
Os interessados em participar deverão entrar
em contato com Aclunaga (www.aclunaga.es,
Espanha), AIN (www.ain.pt, Portugal) e SSA
ou
Universidade
de
Strathclyde
(www.ssa.org.uk ou www.strath.ac.uk, UK).

Aux-Navalia é um projecto que engloba a colaboração de três países europeus. Contacto em: http://www.auxnavalia.org ou por telefone
+351 217818770
«Este boletim não representa os pontos de vista da Comissão Europeia». As interpretações e opiniões contidas nos textos são
exclusivamente da responsabilidade dos seus autores.

