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Lei n.º 34/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I de 2019-05-22
Assembleia da República
Define os critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares, promovendo o consumo sustentável de produção local nas cantinas e refeitórios
públicos.
Portaria n.º 157/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I de 2019-05-22
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Cria o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na Escola Superior de Enfermagem da
Universidade do Minho.
Portaria n.º 159/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série I de 2019-05-23
Planeamento
Sexta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março.
Despacho n.º 5127/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série II de 2019-05-23
Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos Ministros da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e da Ministra da Saúde
Nomeação dos Representantes à Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.

Informações Gerais
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação - Primeira edição dos Encontros MEAV

A primeira edição destes encontros realiza-se nos dias 27 e 28 de Setembro na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto.
Organizado pelos estudantes do 1.º ano do Mestrado em Ensino de Artes Visuais, e pelo i2ADS – Instituto de Investigação em Arte, Design e
Sociedade, encontra-se aberto à participação de estudantes de artes, de educação, de artistas, de professores, agentes educativos e a todos os
interessados nos assuntos da Educação e do ensino das artes e a sua inscrição no contemporâneo. O Encontro será creditado para professores.
Decorre até ao dia 7 de Junho a submissão de candidaturas a comunicações.

Open Conventos - Lisboa
Lisboa é pontuada por edifícios que outrora foram casas de comunidades religiosas, cada uma com os seus fins – a oração, o acolhimento, a
educação –, e que hoje cumprem propósitos bem diferentes. Nos dias 23, 24 e 25 de maio os lugares e a memória desses edifícios estão abertos ao
público, disponibilizando Itinerários, visitas guiadas e visitas livres.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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