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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2021-Diário da República n.º 72/2021, Série I de 2021-04-14
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza o reescalonamento dos encargos plurianuais com a empreitada de obras públicas de construção da Residência Universitária da
Universidade de Lisboa - Edifício 1.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2021-Diário da República n.º 72/2021, Série I de 2021-04-14
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza o Instituto Politécnico de Lisboa a realizar a despesa com a celebração do contrato de empreitada da construção das novas instalações do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Despacho n.º 3779/2021-Diário da República n.º 72/2021, Série II de 2021-04-14
Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado
Adjunto e dos Assuntos Fiscais
Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Bragança.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado da Educação
Despacho – Procede à segunda alteração do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, com a redação dada pelo Despacho Normativo n.º
5/2020, de 21 de abril.

Informações Gerais
Revolução, História e Democracia
O Instituto de História Contemporânea (IHC) organiza um ciclo de iniciativas que visam aprofundar o debate acerca do nosso passado recente —
Revolução, História e Democracia.
As sessões atendem às dimensões globais da revolução de abril, às lutas de libertação travadas contra o império português e à resistência e
oposição à ditadura do Estado Novo.
A iniciativa convida a uma reflexão sobre os desafios que a análise do período democrático inaugurado pela revolução coloca à historiografia, assim
como a outras disciplinas das ciências sociais, questionando, ainda, as atuais circunstâncias laborais da própria prática científica.
Os eventos terão transmissão no canal do youtube do IHC, entre os dias 15 de abril e 17 de maio.
Webinário: Partnership for Global Workforce Development
A Universidade dos Açores e a Georgia State University promovem o evento “Partnership for Global Workforce Development”, visando a partilha e
reflexão das várias perspetivas de intervenção comunitária na área da enfermagem pediátrica em Portugal e nos EUA.
O webinário terá a participação de professores e estudantes das duas universidades.
A sessão decorre no dia 16 de abril às 14.00h nos Açores e às15:00h em Portugal Continental.
A participação requer inscrição prévia.

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