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INVESTIGADORES ITALIANOS PROMETEM GREVE 
 

Os investigadores italianos poderão fazer greve às aulas já 

no início deste ano lectivo. Os investigadores em Itália não 

são obrigados a dar aulas mas na prática asseguram uma 

grande parte do serviço lectivo das universidades. Com a 

vaga de cortes orçamentais no ensino superior os 

investigadores vêem o seu futuro ameaçado pelo 

congelamento das admissões e da progressão na carreira. A 

notícia foi publicada recentemente na revista Nature e pode 

ser encontrada no link: 

http://www.nature.com/news/2010/100630/full/466016b.html 

 

 

 

 

CONFIRMA-SE QUE O ENSINO SUPERIOR 
SERÁ POUPADO Á CATIVAÇÃO DE RECEITAS 
 

No passado mês de Junho foi noticiado que José Sócrates 

tinha aberto uma excepção à cativação de 20% das receitas 

para o Ensino Superior. Apesar do compromisso então 

assumido, há alguns dias atrás o Ministério das Finanças 

reforçava que a cativação das verbas seria aplicada a todos 

os ministérios mas segundo os órgãos de comunicação social 

parece que a ameaça de demissão dos Reitores, a palavra 

dada por José Sócrates em Junho e o contrato de confiança 

assinado em Janeiro entre o Governo e as instituições do 

Ensino Superior foram suficientes para a manutenção desta 

excepção. 

 

 

 

PROGRAMA WELCOME II 
 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia lançou o 

programa WELCOME II com o objectivo de acolher pós-docs 

europeus em instituições portuguesas. Os investigadores 

assinarão um contrato de três anos com a instituição de 

acolhimento para levar a cabo um projecto de investigação da 

sua escolha. Todas a informação sobre candidaturas pode 

ser encontrada no site http://alpha.fct.mctes.pt/welcome2, ou 

através dos seguintes contactos: 

Email: welcome2@fct.mctes.pt 

Tel: 213 924 446 

 

 

 

 

EVENTOS 
 
- Noite dos Investigadores – Cientistas ao Palco II Lisboa 
24 de Setembro de 2010 das 14h às 00h 

Iniciativa da União Europeia que pretende aproximar o 

público da ciência e dos investigadores. 

Local: Jardim Botânico Tropical, Belém 

Entrada livre 

 

- Conferência “Recent debates on poverty and inequality” 
11 de Setembro de 2010 

Local: Edifício das Pós-Graduações da Faculdade de 

Economia do Porto 

 

- Fórum Global das Energias Renováveis 
1 de Outubro de 2010 

Local: Ritz Four Seasons Hotel, Lisboa 

Para mais informação visite o site: 

http://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=119

53 
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-XX Colóquio de História Militar 
“100 Anos de Regime Republicano – Políticas,  
Rupturas e Continuidades” 
16 a 18 de Novembro de 2010 

Local: Palácio da Independência, Lisboa 

Para mais informações contacte a organização através do e-

mail: cphistoriamilitar@defesa.pt 

 

- Congresso Internacional de Saúde Ambiental 
4 a 6 de Novembro de 2010 

Local: Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde 

de Coimbra 

Datas de procedimentos para participação: 

• Submissão de resumos: 1 de Setembro 

• Notificação dos autores sobre apreciação dos resultados: 

15 de Setembro 

• Inscrição no congresso (1ª fase): 10 de Outubro 

• Submissão dos artigos (aceites pela Comissão Científica): 

15 de Outubro 

Para mais informações consulte o site: 

www.saudeambiental.org 

 

 

 

 

DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Portaria n.º 803/2010, de 23 de Agosto 
Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais 

para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos 

de Ensino Superior Privado para a Matrícula e Inscrição no 

Ano Lectivo de 2010-2011. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/16300/0368003686.pdf 

 

Aviso n.º 194/2010, de 13 de Agosto 
Torna público terem sido emitidas notas pela Embaixada da 

República Francesa e pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, respectivamente em 8 de Outubro de 2008 e 

em 4 de Maio de 2010, em que se comunica terem sido 

cumpridos os procedimentos internos exigidos para a entrada 

em vigor do Acordo entre o Governo da República 

Portuguesa e o Governo da República Francesa sobre o 

Reconhecimento de Períodos de Estudos e de Graus e 

Diplomas no Ensino Superior, assinado em Lisboa em 22 de 

Fevereiro de 2008 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15700/0351703517.pdf 

 

Resolução da Assembleia da  
República n.º 91/2010, de 10 de Agosto 
Recomenda ao Governo a tomada de medidas destinadas ao 

reforço da prevenção e do combate à corrupção. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15400/0330603307.pdf 

 

Resolução da Assembleia da  
República n.º 90/2010, de 10 de Agosto 
Recomenda ao Governo que elabore, a partir da 

Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF), uma tabela de incapacidades decorrentes de 

doenças crónicas e uma tabela de funcionalidade. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15400/0330603307.pdf 

 

Portaria n.º 598/2010, de 2 de Agosto 
Aprova os modelos do requerimento do rendimento social de 

inserção, do requerimento do abono de família pré-natal e do 

abono de família para crianças e jovens e da declaração da 

composição e rendimentos do agregado familiar. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/14800/0313003133.pdf 
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