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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 7716-A/2022 Diário da República n.º 118/2022, Série II de 2022-06-21
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro das Finanças, da Secretária de Estado da Administração
Pública e do Secretário de Estado da Educação
Procedimento de mobilidade por doença.
Despacho n.º 7726/2022 Diário da República n.º 119/2022, Série II de 2022-06-22
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Homologa a eleição do presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Declaração de Retificação n.º 558/2022 Diário da República n.º 119/2022, Série II de 2022-06-22
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Retifica o Regulamento n.º 404/2022 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P..

Informações Gerais
Férias Debaixo de Água do Oceanário de Lisboa
O programa “Férias Debaixo de Água”, do Oceanário de Lisboa, tem como objetivo sensibilizar os mais jovens para a conservação da natureza, as
alterações climáticas e a crescente poluição do oceano.
A iniciativa dirige-se a crianças dos 4 aos 12 anos de idade e decorrerá de 4 de julho a 9 de setembro.
Prémio APAV para a Investigação 2022
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) promove a 8.ª Edição do Prémio APAV para a Investigação, que visa premiar trabalhos de
investigação científica na área de temas ou problemas relacionados com a missão da APAV: apoiar as vítimas de crime, suas famílias e amigos/as,
prestando-lhes serviços de qualidade, gratuitos e confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas
centradas no estatuto da vítima.
Este prémio será atribuído a um trabalho inédito, desenvolvido em língua portuguesa, que contribua para o conhecimento geral ou específico dos
temas ou problemas relacionados com as vítimas de crime, ou para a melhoria de qualidade dos serviços de apoio à vítima em Portugal, em áreas
científicas diversas, tais como Direito, Psicologia, Serviço Social, Sociologia, História, Economia, Saúde, Antropologia, Criminologia, Vitimologia e
Pedagogia.
As candidaturas estão a decorrer e terminam no dia 31 de julho.

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