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Publicado em Diário da República
Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021 - Diário da República n.º 8/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-01-13
Presidência da República
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021 - Diário da República n.º 8/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-01-13
Assembleia da República
Modificação da declaração do estado de emergência e autorização da sua renovação.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

— Despacho Normativo – Atribui a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a determinadas
individualidades.

Informações Gerais
UBI recebe programa formativo inovador para empresas familiares
A Universidade da Beira Interior (UBI) dinamiza o projeto SPRING, cujo programa formativo aborda as questões críticas enfrentadas pelas empresas
familiares.
A iniciativa terá lugar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, de 4 de fevereiro a 19 de março, às quintas feiras, entre as 17h00 e as 19h00.
O formato será presencial e online, direcionado a membros seniores (fundadores) e a juniores (sucessores) de empresas familiares.
A inscrição é gratuita e limitada a 20 participantes.
Escolas COnVIDa 20/21
O Centro Ciência Viva de Estremoz disponibiliza à comunidade educativa diversos programas, nos quais são abordadas as temáticas da Geologia,
Biologia, Física, Química, História e Filosofia das Ciências.
A ideia subjacente é transformar as salas de aulas das escolas em pequenos Centros de Ciência.

Questionário
Questionário de Satisfação/2020
Ao longo do ano de 2020, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.
A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).
As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.
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Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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