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Portaria n.º 48/2021 - Diário da República n.º 44/2021, Série I de 2021-03-04
Finanças e Planeamento
Estabelece os procedimentos de antecipação de fundos europeus de inscrição orçamental e de assunção de encargos plurianuais.
Despacho n.º 2461/2021 - Diário da República n.º 44/2021, Série II de 2021-03-04
Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado do
Tesouro
Aprova a transferência de imóveis do domínio privado do Estado para o património da Universidade de Aveiro.
Portaria n.º 107/2021 - Diário da República n.º 44/2021, Série II de 2021-03-04
Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e da Secretária de Estado do Orçamento
Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato para o fornecimento de eletricidade aos edifícios sitos na Av. 24 de
Julho, n.os 134 a 142, em Lisboa, ao abrigo do Acordo Quadro «AQ-ELE 2020» - lote 3 - celebrado com a ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I. P..
Despacho Normativo n.º 9/2021 - Diário da República n.º 44/2021, Série II de 2021-03-04
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Tomar.

Informações Gerais
Palestra |Modelos de negócio para a economia circular
No âmbito do Ciclo de Palestras 2021, promovido pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), realiza-se online no dia 10 de
março, às 15h, a palestra “Modelos de negócio para a economia circular”.
O evento tem como objetivo dar a conhecer as várias estratégias de negócio circulares, que permitem encontrar e reter o valor económico, ambiental
e social ao longo do ciclo de vida dos produtos.
As inscrições são gratuitas, mediante registo prévio.
Novo Prazo | Candidaturas para Assistentes de Português em França - ano letivo 2021/2022
O prazo de candidatura para Assistentes de Português em França foi prolongado até ao dia 16 de março.
Os Assistentes de Português têm como função principal apoiar as aulas dos professores de língua portuguesa em estabelecimentos de ensino não
superior em França.
Podem candidatar-se jovens, estudantes à data da candidatura, a partir do 2.º ano da licenciatura, e licenciados a frequentar estudos pós-graduados
- em qualquer área do conhecimento.
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