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Publicado em Diário da República
Despacho n.º 10042/2022-Diário da República n.º 157/2022, Série II de 2022-08-16
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes da Ministra da Presidência, do Ministro
das Finanças e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Autorização de lançamento de aviso de abertura de candidaturas para o ano letivo 2022/2023 para as bolsas de ensino superior para alunos
carenciados.
Declaração de Retificação n.º 719/2022-Diário da República n.º 158/2022, Série II de 2022-08-17
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Ambiente e Ação Climática - Gabinetes da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do
Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas
Retifica o Despacho n.º 9585/2022, que determina a composição da comissão de cogestão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 4 de agosto de 2022.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Delegação de competências na presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, I. P.
— Despacho – Reconhece que a Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST–ID) prossegue atividades de
natureza científica.

Informações Gerais
Cinema Fora do Sítio
A iniciativa é coorganizada pela Fundação Inatel e pela Câmara do Porto, através da Ágora, com dez sessões gratuitas até ao dia 27 de agosto,
distribuídas entre jardins e espaços públicos do Porto.
O acesso é gratuito e estão assegurados 500 lugares sentados em cada sessão, ocupados por ordem de chegada, tendo as crianças um espaço à
frente da plateia.
Poderá consultar o programa disponível online.
Academia de Líderes Ubuntu – Escolas Ubuntu
A Academia de Líderes Ubuntu é um programa de capacitação, destinado a jovens entre os 13 e os 18 anos de idade, que contempla várias zonas
do país.
O programa é desenvolvido a partir do modelo de liderança com a inspiração de figuras como Nelson Mandela, Martin Luther King ou Malala e a
Ubuntu é uma filosofia de origem africana que se traduz na expressão “Eu Sou porque tu És”, promovendo o desenvolvimento das competências
pessoais, sociais e cívicas dos participantes, contribuindo para a sua transformação em agentes de mudança, ao serviço da comunidade, ajudando a
construir uma sociedade mais justa e solidária.

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