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Publicado em Diário da República
Resolução da Assembleia da República n.º 147/2021-Diário da República n.º 99/2021, Série I de 2021-05-21
Recomenda ao Governo que promova a construção de novas instalações para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Trafaria, no concelho de
Almada.
Portaria n.º 203/2021-Diário da República n.º 99/2021, Série II de 2021-05-21
Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a reprogramar os encargos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de backbone
para a Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS).
Despacho n.º 5164/2021-Diário da República n.º 99/2021, Série II de 2021-05-21
Determina a concessão a Telma Alexandra Pinto Monteiro da Medalha de Honra ao Mérito Desportivo.

Informações Gerais
Cursos Intensivos de Línguas Estrangeiras “Verão das Línguas”
O BabeliUM - Centro de Línguas da Universidade do Minho promove, nos meses de junho, julho e setembro, uma formação em línguas estrangeiras
nos regimes E-Learning e B-Learning. As aulas presenciais decorrem no campus de Gualtar (Braga).
O plano formativo inclui idiomas como turco, alemão, francês, inglês e português língua estrangeira.
O "Verão das Línguas" destaca a realização de workshops de inglês, com objetivos específicos no enfoque empresarial e académico.
As inscrições encontram-se a decorrer.
Colóquio Internacional – Compromissos com o Meio Ambiente

Encontra-se a decorrer a chamada de trabalhos para o colóquio - Compromissos com o Meio Ambiente.
Esta iniciativa tem o objetivo de perspetivar o meio ambiente humano e desafiar os investigadores a apresentar estudos e projetos que coloquem
em questão a habitabilidade do território em termos ambientais.
As propostas a enviar devem ser centradas nas abordagens referentes a performances integradas da arquitetura, do urbanismo e de áreas
conexas, produção artística, ativismo, cultura visual e mass media, historiografia, quadro conceptual e textos seminais.

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