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Economia e Mar, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Define as condições de funcionamento dos cursos de especialização tecnológica, bem como o modelo e as condições de emissão dos respetivos
certificados e diploma.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Altera os calendários de adoção dos manuais escolares previstos no anexo I ao Despacho n.º 4947-B/2019, de 16 de maio, na sua
redação atual, e no anexo I ao Despacho n.º 4794-B/2021, de 12 de maio.

Informações Gerais
IUFRO Lisbon 2022
O Centro de Estudos Florestais (CEF) do Instituto Superior de Agronomia (ISA), da Universidade de Lisboa, em colaboração com a Abreu Events,
vai acolher a conferência da International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).
O evento destina-se a todos os investigadores que trabalham com a saúde das árvores, nomeadamente patologia e entomologia florestal, a fim de
apresentar e dialogar sobre as investigações e avanços tecnológicos.
A iniciativa decorre entre os dias 6 e 9 de setembro, no PT Meeting Center do Parque das Nações, em Lisboa.
Pátio da Água da EPAL regressa a Lisboa este verão
A iniciativa é da Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e Lisboa E-Nova, e visa sensibilizar
para a qualidade e consumo de água da torneira e a salvaguarda deste recurso escasso e essencial para a vida no Planeta e proteção do ambiente.
A entrada é gratuita, até ao dia 9 de setembro, no Pátio da Água da EPAL.

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