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> Portaria nº 230/2005, de 1
de Março, publicada no D.R. nº
42- Altera a Portaria nº 919/
2003, de 3 de Setembro, que
aprova o Regulamento de Exe-
cução da Medida de Apoio às Ac-
tuais Infra-Estruturas Tecno-
lógicas, da Formação e da
Qualidade.

> Decreto-Lei nº 42/2005, de
22 de Fevereiro de 2005,
publicado no D.R. nº 37 – Apro-
va os princípios reguladores de
instrumentos para a criação do
espaço europeu de ensino supe-
rior.

> Decreto-Lei nº 47/2005, de
24 de Fevereiro de 2005, pu-
blicado no D.R. nº 39 – Aprova
a orgânica do Ministério das Fi-
nanças e da Administração
Pública.

> Decreto-Lei nº 44/2005, de
23 de Fevereiro de 2005,
publicado no D.R. nº 38 – Altera
o Código da Estrada, aprovado
pelo De-creto-Lei nº 114/94, de
3 de Maio.

> Listagem nº 29/2005, da
Direcção-Geral do Ensino Supe-
rior de 1 de Fevereiro, publica-
da no D.R. nº 35, de 18 de Feve-
reiro – Publica a listagem dos di-
plomas do grau de Doutor
obtidos no estrangeiro e reco-
nhecidos em Portugal, ao abrigo
do Decreto-Lei nº 216/97, de 18
de Agosto – 2º Semestre de 2004.

> Portaria nº 157/2005, de 8 de
Fevereiro, publicada no D.R. nº
27 – Regulamenta o processo de
reconhecimento de cursos de
ensino superior, universitário e
politécnico, como habilitação
própria para a docência.

> Despacho nº 4102/2005 (2ª
Série), de 28 de Janeiro de 2005,
publicado no D.R. nº 39, de 24
de Fevereiro – Estabelece as
normas da medida nº 2.5
“Modernização e humanização
dos Serviços hospitala-
res”resultante da reprograma-
ção intercalar do Programa
Operacional Saúde XXI, que pas-
sa a integrar o Eixo Prioritário II
“Melhorar o acesso a cuidados de
saúde de qualidade”.

> Deliberação nº 217/2005, de
12 de Janeiro, da Comissão
Nacional de Acesso ao Ensino
Supreior, publicado no D.R. nº
36, de 21 de Fevereiro de 2005
– Publica os pré-requisitos exi-
gidos para a candidatura à ma-
trícula e inscrição no ensino su-
perior, no ano lectivo de 2005-
2006.

>  Deliberação nº 193/2005, de 12
de Janeiro, da Comissão Nacional
de Acesso ao Ensino Superior, pu-
blicado no D.R. nº 34, de 17 de Fe-
vereiro de 2005 – Publica o elenco
das provas de ingresso a considerar
para a candidatura à matrícula e
inscrição no ensino superior, no
ano lectivo de 2005-2006.
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> Bolsas concedidas pelo
governo indiano a cidadãos
nacionais  
  O Ministério dos Negócios Es-
trangeiros (Instituto Camões)
informa que o governo indiano
concede a cidadãos portugue-
ses, para o ano lectivo de 2005/
2006, duas bolsas para estudos
de pós-graduação ou investiga-
ção, com a duração de 9 meses.
O prazo de candidatura termi-
na a 18 de Março de 2005 e todos
os interessados deveram en-
viar as suas referências para o
Instituto Camões, Direcção de
Serviços de Língua Portuguesa
e Intercâmbio Cultural, Divi-
são de Intercâmbio e Progra-
mas de Apoio, Rua Rodrigues
Sampaio, 113, 1150-279 Lisboa.

> Bolsas concedidas pelo
governo mexicano
  O Ministério de Relações
Exteriores abriu a Convocató-
ria de Bolsas para Estrangeiros
2006, no âmbito do Programa
de Cooperação Educacional,
Cultural e Científica entre o Mé-
xico e Portugal para 2002-
2004. Um processo que decorre
até ao dia 1 de Julho de 2005. O
Ministério dos Negócios Estran-
geiros (Instituto Camões) infor-
ma, ainda, que os interessados
poderão consultar, com deta-
lhe, os seguintes endereços elec-
trónicos, para a constituição
dos processos de candidatura:
http://becas.sre.gob.mx e
http://www.sre.gob.mx/por

tugal/ ou ainda, a Embaixada do
México, através do telefone: 21
762 12 94.

> Bolsas SRE 2006
  As candidaturas deverão ser
apresentadas no Instituto
Camões, do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros a partir da cor-
rente data e até dia 1 de Julho de
2005. Informações relativas às
universidades e programas de
estudo encontram-se à disposi-
ção dos interessados na Embai-
xada do México, mas também
poderão consultar o seguinte
site: http://becas.sre.gob.mx,
bem como a página web:
w w w . s r e . g o b . m x / p o r t u g a l / ,
em “Convocatórias”.

> Dez bolsas de estudos euro-
peus
  A Fundación Academia Euro-
pea de Yuste anuncia a atri-
buição de dez bolsas de estudos
europeus e mobilidade “Premio
Europeo Carlos V”, por um valor
de 3.000 euros cada, e a organi-
zação de um seminário de dou-
toramento de verão sobre estu-
dos pluridisciplinares da Europa
contemporânea, em colabora-
ção com a rede SEGEI (Socio Eco-
nomic Governance and Euro-
pean Identity) e a participação
da Cátedra Jean Monnet de Histo-
ria de la Europa Contemporá-
nea da Universidade Católica de
Lovaina. O montante atribuído
à organização de “Bolsas Premio
Europeo Carlos V “,  ao seminário

de estudos da Europa contem-
porânea, e à publicação dos tra-
balhos que se apresentem é de
60 000 euros. A atribuição das
bolsas, ligadas ao “Premio
Europeo Carlos V 2004 – Jorge
Sampaio”dirige-se aos estu-
dantes especializados que este-
jam a preparar uma tese de
doutoramento (em historia,
ciências políticas, economia e
outras disciplinas ligadas às
ciências sociais) sobre as rela-
ções de Portugal e Espanha com
a Europa do século XX. Estes li-
mites cronológicos podem no
entanto exceder-se com a condi-
ção expressa de que o tema do
estudo implique explicitamen-
te – a duração – como factor de-
cisivo da explicação de um pro-
cesso político, económico, social
ou cultural. A convocatória as-
sim como o formulário do
pedido em espanhol, portu-
guês, francês e inglês, pode
consultar-se na página web da
Fundación Academia Europea
de Yuste: www.fundacionyuste.org

> Bolsa Fulbright/ Portugal
Telecom
  A Fundação Fulbrightem par-
ceria com a Portugal Telecom
concedem bolsa para mestrado
em universidades nos EUA na
área da Engenharia de Teleco-
municações. O prazo de candi-
daturas decorre durante o mês
de Março de 2005. Informa-
ções e formulário disponíveis
em: www.ccla.pt


