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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 8208/2021-Diário da República n.º 161/2021, Série II de 2021-08-19
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Nomeação da comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência no âmbito do Regulamento do Concurso Nacional de
Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2021-2022.
Despacho n.º 8209/2021-Diário da República n.º 161/2021, Série II de 2021-08-19
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Homologa as Aprendizagens Essenciais da componente de currículo/disciplina de Matemática inscrita na matriz curricular base dos 1.º, 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico geral, constante dos anexos i a iii do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

Informações Gerais
REATIVAR DESPORTO - Prorrogação do prazo
A medida "REATIVAR DESPORTO" integra o Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovada pelo Governo, para
dinamizar o desporto, atendendo ao contexto pandémico.

Esta medida disponibiliza apoio direto a clubes desportivos, no processo de retoma da atividade desportiva federada.

O período de candidaturas foi prorrogado até ao dia 4 de setembro.
Estratégias para inventar o futuro: o interior em análise no Pós-Pandemia
O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra promove o Seminário da Rede Artéria, dedicado ao tema “Estratégias para inventar o
futuro: o interior em análise no Pós-Pandemia”, com o intuito de analisar alguns territórios remotos e de baixa densidade, onde as possibilidades de
criação de emprego diferenciado, de valorização de recursos materiais e imateriais e de criação de sentido de comunidade são mais verossímeis, do
que em algumas regiões densamente povoadas.

Esta iniciativa presencial e online, com acesso gratuito, decorre no Auditório Municipal de Belmonte, nos dias 2 e 3 de setembro.

A Inscrição é obrigatória.

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