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Problemas de Noé

> Cursos Livres de Alemão
O Departamento de Letras da
Universidade da Beira Interior
oferece a todos os interessados a
possibilidade de aprender a
língua alemã através de Cursos
Livres. Estes Cursos visam for-
necer aos assistentes um conhe-
cimento avançado da língua e
destinam-se Destinatários a
alunos, docentes e funcionários
da UBI, antigos alunos, docentes
e funcionários da UBI, futuros
participantes no Programa Eras-
mus e a todo o público em geral,
mesmo que sem qualquer liga-
ção à UBI. Os Cursos Livres irão
decorrer até Junho de 2006. Di-
videm-se em dois semestres,
com 50 horas de duração, cada
um (Outubro-Fevereiro e Mar-
ço-Junho). O aluno poderá esco-
lher a realização de um Curso
anual ou semestral. Para faci-
litar a assistência do público tra-
balhador e estudante, o horário
será pós-laboral. O Departamen-
to de Letras outorgará um
Certificado oficial de frequência
de 50 horas (nível 1) ou 100 ho-
ras (nível 2), conforme a esco-
lha semestral ou anual. Para
obter esse Certificado será neces-
sário ser assíduo e efectuar algu-
mas provas de avaliação. O
prazo de inscrição decorre até ao
próximo dia 15 de Fevereiro. Os
preços da inscrição poderão ser
consultados em www.ubi.pt

> Novos Talentos MEDIA
  Apoio ao desenvolvimento de

> Ministério da Educação -
Portaria n.º 88/2006. DR 17
SÉRIE I-B de 2006-01-24 -
Reconhece novos cursos do en-
sino superior como habilitação
própria para a docência.

> Ministérios do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional e do
Trabalho e da Solidariedade
Social - Portaria n.º 86/2006.
DR 17 SÉRIE I-B de 2006-01-24
- Fixa as tabelas de subsídio de
renda de casa para vigorarem
no ano civil de 2006, bem como
as rendas limite para vigora-
rem no mesmo período.

> Ministérios do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, da
Economia e da Inovação e da
Agricultura, do Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas - Por-
taria n.º 80/2006. DR 16 SÉRIE
I-B de 2006-01-23 - Fixa os li-
miares mássicos máximos e
mínimos de poluentes atmosfé-
ricos.

> Presidência do Conselho de
Ministros - Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 8/2006. DR
16 SÉRIE I-B de 2006-01-23 -
Constitui um grupo de trabalho
com o objectivo de proceder à
criação da sociedade financeira
para o desenvolvimento.

> Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social - Portaria

projectos de produção («Novos
Talentos MEDIA», projectos indi-
viduais e slate funding)(2005/C
280/10). O programa MEDIA
Plus — Desenvolvimento tem co-
mo objectivo apoiar o desenvolvi-
mento de projectos de produção
destinados aos mercados europeu
e internacional que se enqua-
drem nas seguintes categorias:
obras de ficção, documentários
de criação, filmes de animação e
obras multimédia. O apoio está
reservado às empresas indepen-
dentes cuja actividade principal
é a produção audiovisual e/ou
multimédia. As empresas can-
dida-tas devem, além disso, com-
provar que possuem a experiên-
cia prévia requerida pelas direc-
trizes em matéria de produção
audiovisual. Mais informações
em: http://europa.eu.int/comm/
avpolicy/media/index_fr.html

> Estímulo à Excelência
  A FCT convida todos os membros
da comunidade científica que
desenvolvem a sua actividade em
Portugal a apresentar candida-
turas à obtenção do "Estímulo à
Excelência" que é é atribuído pelo
período de dois anos, face à ava-
liação do curriculum vitae do can-
didato e verificação do cumpri-
mento dos índices mínimos, po-
dendo ser renovado por novo pe-
ríodo de dois anos, face à avalia-
ção da produtividade científica
dos últimos cinco anos. A atribui-
ção do "Estímulo à Excelência"
resulta num financiamento con-

cedido a título excepcional à ins-
tituição onde o investigador
exerce a sua actividade. O finan-
ciamento destina-se a activida-
des de investigação e divulga-
ção científicas e não pode ser
sujeito a retenção para despesas
de gastos gerais. O montante de
financiamento está presente-
mente fixado em 5000 euros por
ano.

>  Aproximar a Ciência
da Sociedade
  Convocatória de propostas de
acções indirectas de I&D, no âm-
bito do programa específico de
investigação, desenvolvimen-
to tecnológico e demonstração
"Estruturação do Espaço Euro-
peu da Investigação" (2002-
2006) do VI Programa Quadro.
Pretende-se com esta acção, o
envolvimento da sociedade ci-
vil, o patrocínio de co-produções
e o apoio às semanas de ciência e
aos festivais de ciência. Mais in-
formações em: www.cordis.lu/fp6

>  Lojas científicas
  Convocatória de propostas de
acções indirectas de IDT dentro do
programa específico de investiga-
ção, desenvolvimento tecnológico
e demonstração "Estruturação do
espaço europeu de investigação"
(2002-2006) do VI Programa
Quadro. A iniciativa visa aproxi-
mar a ciência da sociedade, atra-
vés do patrocínio à abertura de
lojas de ciência. Mais informações
no site: http://fp6.cordis.lu/

n.º 87/2006. DR 17 SÉRIE I-B de
2006-01-24 - Aprova o modelo
de cartão de identificação do
voluntário.

> Ministérios das Finanças e da
Administração Pública e da Eco-
nomia e da Inovação - Portaria
n.º 88-A/2006. DR 17 SÉRIE I-B
1º SUPLEMENTO de 2006-01-
24 - Aprova o novo Regulamento
de Execução do Sistema de Incen-
tivos à Economia Digital, abre-
viadamente designado por SIED.
Revoga a Portaria n.º 382/2005,
de 5 de Abril.

> Ministérios das Finanças e da
Administração Pública e da Eco-
nomia e da Inovação -  Portaria
n.º 88-C/2006. DR 17 SÉRIE I-B
1º SUPLEMENTO de 2006-01-
24 - Aprova o Regulamento de
Execução do Sistema de Incen-
tivos à Modernização Empresa-
rial - I & DT, abreviadamente de-
signado por SIME I & DT. Revoga
a Portaria n.º 94/2004, de 23 de
Janeiro.

>  Ministérios das Finanças e da
Administração Pública e da
Eco-nomia e da Inovação -
Portaria n.º 88-D/2006. DR 17
SÉRIE I-B 1º SUPLEMENTO de
2006-01-24 - Aprova o novo
Regulamento de Execução do
Sistema de Incentivos a
Pequenas Iniciativas Empresa-
riais. Revoga a Portaria n.º
1254/2003, de 3 de Novem-
bro.

Alguns minutos depois do Dilúvio... Noé arrepende-se.


