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Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2022 Diário da República n.º 132/2022, Série I de 2022-07-11
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios financeiros decorrentes da celebração de contratos de associação.
Despacho n.º 8459/2022 Diário da República n.º 132/2022, Série II de 2022-07-11
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Constituição do grupo de trabalho de acompanhamento da instalação e operação do supercomputador Deucalion em Portugal.
Despacho n.º 8462/2022 Diário da República n.º 132/2022, Série II de 2022-07-11
Educação - Gabinete do Ministro
Delega no Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite, com a faculdade de subdelegação, poderes para a prática de vários atos.

Informações Gerais
1.ª Conferência Internacional em Educação e Formação - Pensar a Educação em Tempos de Transição

A Conferência realiza-se entre os dias 12 e 15 de julho, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
A iniciativa está organizada em quatro networks cujos temas relacionam-se com os “presentes” e os “futuros” da educação, nas suas múltiplas
facetas.
A ação é acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCFCP) como curso de 25 horas, no Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa.

IHC Summer School 2022

O IHC Summer School, organizado pela Universidade de Évora, tem o tema “Museus hoje: Das coleções do passado às coleções do futuro” e visa
atender ao conhecimento global da história das coleções museológicas, dos seus processos de formação, dos seus itinerários e dos múltiplos atores
envolvidos, com as suas aspirações culturais, académicas ou estéticas.
A iniciativa proporciona bolsas de estudo a estudantes do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Superior, que devem apresentar a candidatura até ao dia 18
de julho.

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