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Despacho n.º 10534/2022-Diário da República n.º 167/2022, Série II de 2022-08-30
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Homologação da eleição para presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Despacho Normativo n.º 11/2022-Diário da República n.º 167/2022, Série II de 2022-08-30
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Homologação da alteração dos Estatutos da Universidade do Algarve e republicação da versão consolidada.

Informações Gerais
Sintra promove aulas de yoga gratuitas na praia
A Associação Centro do Yoga de Sintra, com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, organiza aulas de yoga gratuitas na praia.
A iniciativa tem o objetivo de promover a modalidade e alargar o número de pessoas com acesso à prática, sendo destinada a praticantes e também
a quem quer conhecer e experimentar.
A atividade decorre no dia 18 de setembro, às 09h00, na Praia das Maçãs.
Prémio Iscte – Politicas Públicas 2022
A 4.ª edição | 2022 do Prémio Iscte Políticas Públicas, promovido pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais - IPPS - Iscte, visa reconhecer as
políticas públicas mais relevantes adotadas no último ano em Portugal.
A atribuição do prémio é realizada em duas categorias distintas, uma relativa às políticas públicas adotadas pela administração central do Estado e
pelos institutos públicos e a outra pela administração local.
As candidaturas direcionam-se para os órgãos e serviços responsáveis pela prossecução das políticas públicas elegíveis, individualmente ou em
parceria.
As candidaturas decorrem até ao dia 21 de outubro.
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