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Declaração de Retificação n.º 16/2022-Diário da República n.º 113/2022, Série I de 2022-06-13
Assembleia da República
Retifica a Declaração n.º 8/2022, de 3 de junho, «Designação dos representantes dos Grupos Parlamentares para o Conselho Nacional de
Educação».
Despacho n.º 7428/2022-Diário da República n.º 113/2022, Série II de 2022-06-13
Presidência do Conselho de Ministros, Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Finanças, Economia e Mar, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e
Ambiente e Ação Climática - Gabinetes do Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Ministra da Defesa Nacional, do Ministro das Finanças, da Ministra
Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, do Ministro da Economia e do Mar, da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro do
Ambiente e da Ação Climática
Altera o elenco dos elementos da Comissão Organizadora da Segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

Informações Gerais
I Congresso Internacional Escola, Identidade e Democracia
A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto acolhe o I Congresso Internacional Escola, Identidades e
Democracia, uma iniciativa da comunidade de práticas de investigação IDEAFor (Identidade, Democracia, Escola, Administração e Formação) do
Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE).
Este evento pretende ser um espaço de partilha de conhecimento especializado sobre a Escola como um lugar de conhecimento e formação, de
construção da democracia, governação, exercício dos direitos humanos e de expressão e desenvolvimento de identidades diversas e plurais e
destina-se a investigadores e atores dos diversos níveis de ensino e setores da formação.
O Congresso decorrerá entre os dias 7 e 9 de julho e as inscrições estão a decorrer até ao dia 7 de julho.
2022 UN Ocean Conference|Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro
No âmbito da Década das Nações Unidas para a oceanografia ao serviço do desenvolvimento sustentável decorre em Lisboa, entre os dias 27 de
junho e 1 de julho, a Conferência dos Oceanos.
O evento visa apelar à ação pelos oceanos – exortando os líderes mundiais e todos os decisores a aumentarem a ambição, a mobilizarem parcerias
e aumentarem o investimento em abordagens científicas e inovadoras, bem como a empregar soluções baseadas na natureza para reverter o
declínio na saúde dos oceanos.

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