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> Estímulo à Excelência
  A FCT convida todos os membros
da comunidade científica desen-
volvendo a sua actividade em
Portugal a apresentar candida-
turas à obtenção do “Estímulo à
Excelência”. Para tal, a fundação
apresenta como requisitos de
candidatura aos investigadores
no activo, que estes prossigam,
desde há pelo menos cinco anos,
carreira profissional ligada, di-
recta ou indirectamente, à in-
vestigação científica e tecnoló-
gica, sejam detentores de um
curriculum vitae de excepcional
mérito no respectivo domínio de
investigação e residentes em
Portugal. Para efeitos de candi-
datura, quer para atribuição
quer para renovação do “Estí-
mulo à Excelência”, os interes-
sados deverão remeter à FCT o
curriculum vitae, extraído do sis-
tema da FCT, e o relatório da pes-
quisa no ISI. O prazo de submissão
de candidaturas termina a 30
de Outubro.

> DEMTEC – Projectos
Demonstradores
  A Adi vai abrir três concursos
para submissão de candidaturas
ao Sistema de Incentivos à Rea-
lização de Projectos Piloto Relati-
vos a Produtos, Processos e Sis-
temas Tecnologicamente Ino-
vadores, a decorrer até 7 de Ju-
nho de 2006. Os três concursos
DEMTEC são abertos no âmbito
de energias renováveis; progra-
ma dínamo e em concurso de ca-

rácter geral. O formulário de can-
didatura e restante documen-
tação podem ser consultados em:
http://www.adi.pt/demtec.htm

> Convocatória “A BECAS”
  A Universidad Nacional del
Litoral outorgou um número li-
mitado de becas totais (gratui-
tas) e parciais para gestores e res-
ponsáveis de capacitação e de-
senvolvimento pessoal, desti-
nadas a promover um maior
aproveitamento dos recursos hu-
manos nas organizações públi-
cas. Os interessados têm mais in-
formações em www.top.org.ar/
prog_virt.htm e www.top. org.ar/
convocatoria_becas.htm

> Concursos de Projectos de
Cooperação Internacional
  Os concursos de projectos de coo-
peração internacional enqua-
dram-se nas acções V.5.1 e V.5.2
do Programa Operacional da
Ciência e Inovação 2010. Este
concurso encontra-se aberto em
permanência até 30 de Junho de
2006. Contactos para informa-
ções: projectos.cooperacao@fct.
mctes.pt tel: 213 924 300, ou
GAAPI / UBI .

> Novos Talentos MEDIA,
projectos individuais e slate
funding
  O programa MEDIA Plus – Desen-
volvimento tem como objectivo
apoiar projectos de produção cine-
matográfica destinados aos mer-
cados europeu e internacional que

se enquadrem nas seguintes ca-
tegorias: obras de ficção, docu-
mentários de criação, filmes de
animação e obras multimédia.
Um apoio que está reservado às
empresas independentes cuja
actividade principal é a produ-
ção audiovisual e/ou multimé-
dia. O texto integral das directri-
zes, bem como os formulários de
candidatura, encontram-se no
site http://europa.eu.int/comm
/avpolicy/media/index_fr.html.

> NEOTEC – Candidaturas
abertas em permanência
  São susceptíveis de apoio, no
âmbito da Iniciativa NEOTEC,
projectos de criação e desenvol-
vimento de novas empresas de
ba-se tecnológica e de elevado po-
tencial de crescimento, em par-
ticular aqueles que forem pro-
postos no âmbito de programas
que visem a valorização do co-
nhecimento de instituições do
Sistema Científico Nacional.
Mais informações em: http://
www.neotec.gov.pt

> Rede de Espaços Internet
  A iniciativa LIGAR PORTUGAL
e o Programa Operacional Re-
gião Centro abriu nova fase de
candidaturas que irá decorrer
até 31 de Dezembro de 2006.
Podem apresentar candidatu-
ras as câmaras municipais in-
teressadas em participar na
iniciativa. Mais informações so-
bre as candidaturas no site:
www.posc.mctes.pt.

> Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior - Decre-
to-Lei n.º 74/2006. DR 60 SÉRIE
I-A de 2006-03-24 - Aprova o re-
gime jurídico dos graus e diplo-
mas do ensino superior, em de-
senvolvimento do disposto nos
artigos 13.º a 15.º da Lei n.º 46/
86, de 14 de Outubro (Lei de
Bases do Sistema Educativo),
bem como o disposto no n.º 4 do
artigo 16.º da Lei n.º 37/2003,
de 22 de Agosto (estabelece as ba-
ses do financiamento do ensino
superior).

> Universidade da Beira Interior
- Listagem n.º 114/2006. DR 80
SÉRIE II de 2006-04-24 - Pub-
lica-se a listagem de todas as
adjudicações, para cumprimen-
to do artigo 275.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

> Ministério das Finanças e da
Administração Pública - Porta-
ria n.º 371/2006. DR 76  SÉRIE
I-B de 2006-04-18 - Aprova o
quadro de pessoal do Centro Hos-
pitalar Cova da Beira, S.A.

> Presidência do Conselho de
Ministros - Declaração de Rec-
tificação n.º 18/2006. DR 59
SÉRIE I-A de 2006-03-23 - De
ter sido rectificado o Decreto-
-Lei n.º 27/2006, do Ministé-
rio da Educação, que cria e de-
fine os grupos de recrutamen-
to para efeitos de selecção e
recrutamento do pessoal do-
cente da educação pré-escolar

e dos ensinos básico e secun-
dário, publicado no Diário da
República, 1.ª série-A, n.º 30,
de 10 de Fevereiro de 2006.

> Presidência do Conselho de
Ministros - Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 38/2006. DR
76 SÉRIE I-B de 2006-04-18 -
Aprova um conjunto de medi-
das e procedimentos a observar
por todos os ministérios em ma-
téria de admissão de novos efec-
tivos de pessoal, tendo em vista a
operacionalização do princípio de
uma nova admissão por cada
duas saídas.

> Ministério da Economia e da
Inovação - Decreto-Lei n.º 81/
2006. DR 78 SÉRIE I-A de 2006-
04-20 - Aprova o regime relativo
às condições de utilização dos par-
ques e zonas de estacionamento,
revogando o Decreto Regulamen-
tar n.º 2-B/2005, de 24 de Março.

> Assembleia da República - Lei
Orgânica n.º 2/2006. DR 75 SÉ-
RIE I-A de 2006-04-17 - Quarta
alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de
Outubro (Lei da Nacionalidade).

> Assembleia da República - Lei
n.º 13/2006. DR 75 SÉRIE I-A de
2006-04-17 - Transporte colecti-
vo de crianças.

> Presidência da República - De-
creto n.º 31/2006. DR 63 SÉRIE
I-A de 2006-03-29 - Designa os
membros do Conselho de Estado.
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