CONVITE À COMUNIDADE CIENTÍFICA A INTEGRAR AÇÕES COST
SEM PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA OU COM VAGAS NO COMITÉ DE GESTÃO
(enviar questões e/ou documentação necessária para participar para COST@FCT.PT)
COST financia atividades de colaboração transnacional num sistema de redes de investigadores em todos os
domínios científicos e tecnológicos. Estas redes, denominadas COST Actions, possibilitam avanços no
desenvolvimento do conhecimento científico. Através da sua política inclusiva e dando especial relevância
aos jovens investigadores, a COST constitui um meio único para que os investigadores, de uma forma livre,
aberta e em conjunto, desenvolvam as suas ideias e iniciativas.
Informação detalhada disponível na página da FCT dedicada à COST:
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/cost/index.phtml.pt

I. Ações sem participação nacional
Na Tabela 1 encontra-se uma lista de Ações COST recentemente aprovadas que não têm participação
nacional. Estão abertas posições no Comité de Gestão (2 lugares efetivos e 2 lugares substitutos). Após a
integração de membros nacionais no Comité de Gestão, poderão ser convidados investigadores
portugueses a integrar os grupos de trabalho de cada Ação.
Tabela 1. Ações COST recentemente aprovadas e sem participação nacional.
AÇÃO COST

TÍTULO

CA16108 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16108

Vector Boson Scattering Coordination and Action Network (ATLAS, CMS,
CERN)

CA16125 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16125

European network for translational research in children's and adult
interstitial lung disease

CA15204 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15204

European Platform for Outcomes Research into Perioperative
Interventions during Surgery for Cancer

CA15224 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15224

Identifying causes and solutions of keel bone damage (KBD) in laying
hens

CA15131 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15131

Behavioural Management and Training of Laboratory non-human
Primates and Large Laboratory Animals (PRIMTRAIN)

CA15134http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15134

Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and
chickens (GroupHouseNet)

CA15139 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15139

Combining forces for a novel European facility for neutrino-antineutrino
symmetry-violation discovery (EuroNuNet)

Informação detalhada em relação à forma como poderão participar nas Ações e documentos a enviar para
a FCT disponível em:
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/esf/cost/docs/Management_Committee_COST.zip
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II. Ações com participação nacional mas com vagas disponíveis no comité de gestão
No ficheiro Excel,
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/esf/cost/docs/COST_Actions_Portugal_Vacant_Positions.xls,
encontra-se detalhada a situação nacional datada de Abril de 2017, incluindo as Ações que têm
participação portuguesa e as Ações que poderão ter vagas no Comité de Gestão. É necessário que sejam
confirmadas as vagas disponíveis, através da página oficial de cada Ação COST pelo endereço geral
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CAXXYZZ (x,y e z correspondem a números análogos à Tabela 1). De
realçar que podem contactar os membros do Comité de Gestão nacionais ou o Chair de cada Ação para
integrar os grupos de trabalho de qualquer Ação COST com participação portuguesa.
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