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Publicado em Diário da República
Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021-Diário da República n.º 59/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-03-25
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 90-A/2021-Diário da República n.º 59/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-03-25
Assembleia da República
Autorização da renovação do estado de emergência.
Despacho n.º 3320/2021-Diário da República n.º 60/2021, Série II de 2021-03-26
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Nomeação de dois curadores para o conselho de curadores da Fundação Universidade Nova de Lisboa.

Informações Gerais
Hack for Good @ Home

A Fundação Calouste Gulbenkian criou o "Hack for Good @Home", uma maratona de desenvolvimento tecnológico exclusivamente online para
promover soluções para problemas sociais e ambientais.
Este ano, a edição é dedicada ao tema Água – eficiência hídrica no setor agrícola e tem o objetivo de procurar soluções tecnológicas para uma
agricultura mais sustentável e eficiente no uso da água.
As inscrições decorrem até ao dia 16 de maio e direcionam-se a estudantes e profissionais das áreas tecnológicas e de agronomia.

Dia Aberto na FEUC - 5.ª edição

A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra organiza, no dia 9 de abril, o “Dia Aberto”.
A iniciativa promove várias atividades que proporcionam um maior esclarecimento sobre a oferta formativa e a Instituição.
As sessões decorrem através da plataforma zoom, mediante inscrição prévia.

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