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Lei n.º 36/2021Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-14
Assembleia da República
Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública.
Resolução da Assembleia da República n.º 164/2021Diário da República n.º 113/2021, Série I de 2021-06-14
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que articule com o Instituto Politécnico de Castelo Branco soluções para a defesa do Instituto e da sua unidade orgânica de
Idanha-a-Nova.

Informações Gerais
Lançamento de recursos educativos de Cidadania Digital – Jogos SeguraNet
O Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém e a Direção-Geral da Educação, no âmbito do
Centro de Sensibilização SeguraNet, promovem o lançamento dos recursos educativos de Cidadania Digital, Jogos SeguraNet, no dia 17 de junho,
pelas 17h00.
A iniciativa decorre na modalidade online e pretende-se que os jogos contribuam para a promoção do pensamento crítico dos alunos, de forma a
torná-los utilizadores capazes de evitar comportamentos de risco online e, paralelamente, estimular a análise da informação que recolhem por esta
via, aprendendo a distinguir informação fidedigna de desinformação.
1.º Encontro de Jovens Investigadores da CPLP sobre África
O 1.º Encontro de Jovens Investigadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre África, realiza-se nos dias 8 e 9 julho,
antecipando as celebrações do 25.º aniversário da CPLP (17 de julho, 1996).
A iniciativa propõe elencar um conjunto de conversas com especialistas das diversas áreas e convidar um grupo de jovens investigadores(as), com o
objetivo de fomentar a diversidade e o conhecimento sobre África.
Devido às restrições atuais e seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), o evento terá uma participação mista (online e presencial).

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