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> Acções Integradas
Luso-Britânicas
  Novas candidaturas — Até 28
Abril 2006. Fichas de candida-
tura e normas em: www.crup.pt

> Acções Integradas
Luso-Francesas
  Novas candidaturas — Até 12
Maio 2006. Fichas de candida-
tura e normas em: www.crup.pt

> Acções Integradas
Luso-Espanholas
Novas candidaturas — Até 28
Abril 2006. Subsídio para o 2º
ano – dependente do envio de
relatório até 31 Outubro 2006
Fichas de candidatura e nor-
mas em: www.crup.pt

> Acções Integradas
Luso-Alemãs
Novas candidaturas — Até 31
Maio 2006. Fichas de candida-
tura e normas em: www. crup.pt

> Programa “Tecnologias da
Sociedade de  Informação”
  No âmbito do VI Programa Qua-
dro foi divulgado pela Comissão
Europeia o prazo para novas can-
didaturas ao programa “Tecno-
logias da Sociedade de Informa-
ção” - IST Call 6 - destinadas a
projectos de Investigação e De-
senvolvimento (I&D), nomeada-
mente na área dos conteúdos au-

> Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior - Portaria
n.º 208/2006. DR 42 SÉRIE I-B de
2006-02-28 - Revoga a Portaria
n.º 824/85, de 31 de Outubro,
que fixa o novo regime de prova
de rastreio de doenças pulmona-
res e cardiovasculares dos estu-
dantes do ensino superior público.

> Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior - Despacho
n.º 6396/2006 (2.ª série) – Di-
recção Geral do Ensino Superior -
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
393-B/99, de 2 de Outubro, que
regula os concursos especiais de
acesso ao ensino superior, aprovo
o calendário para os concursos es-
peciais de acesso ao ensino supe-
rior em 2006, constantes do ane-
xo a este despacho.

> Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior - Decreto-Lei
n.º 74/2006. DR 60 SÉRIE I-A de
2006-03-24 - Aprova o regime
jurídico dos graus e diplomas do
ensino superior, em desenvolvi-
mento 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 (estabe-
lece as bases do financiamento do
ensino superior).

> Ministérios das Finanças e da
Administração Pública e da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior

- Portaria n.º 264/2006. DR 55
SÉRIE I-B de 2006-03-17 - Es-
tabelece os termos em que as ins-
tituições de ensino superior po-
dem garantir a formação especí-
fica para alta direcção em Admi-
nistração Pública.

> Ministério das Finanças e da
Administração Pública - Portaria
n.º 229/2006. DR 50 SÉRIE I-B de
2006-03-10 - Procede à revisão
anual das remunerações dos fun-
cionários e agentes da administra-
ção central, local e regional, actua-
lizando os índices 100 e as escalas
salariais em vigor, bem como as
tabelas de ajudas de custo, subsídios
de refeição e de viagem e marcha
e comparticipação da ADSE.

> Assembleia da República - Lei n.º
6/2006. DR 41 SÉRIE I-A de 2006-
02-27 - Aprova o Novo Regime do
Arrendamento Urbano (NRAU),
que estabelece um regime especial
de actualização das rendas anti-
gas, e altera o Código Civil, o Código
de Processo Civil, o Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de Novembro, o
Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis e o Código do Registo Pre-
dial.

> Ministério da Educação - Por-
taria n.º 263/2006. DR 54
SÉRIE I-B de 2006-03-16 - Rec-
onhece novos cursos do ensino su-
perior como habilitação própria
para a docência, no âmbito do
ensino básico e do ensino secun-
dário.

diovisuais. O orçamento global
para esta iniciativa é de
140.000.000 euros sendo o pra-
zo final para apresentação de
candidaturas o dia 25 de Abril.
Mais informações em: http://
fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseac
tion=UserSite.FP6DetailsCall
Page&call_id=271

> Energia Inteligente
— Europa
Convite à apresentação de
propostas no domínio da energia,
no âmbito do programa —”Ener-
gia Inteligente—Europa”. Mais
informações em:  http://europa.
eu.int/comm/energy/intel l i-
gent/index_en.html

> Acções CYTED
No dia 1 de Abril, o Programa
CYTED (Programa Ibero-Ame-
ricano de C&T para o Desenvol-
vimento) abre uma convocató-
ria para apresentação de candi-
daturas a: Redes Temáticas, Acções
de Coordenação de Projectos de
Investigação, Projectos de Investi-
gação em Consórcio. As candi-
daturas devem inserir-se numas
das seguintes áreas temáticas
CYTED: Agro-alimentar,  Saúde,
Desenvolvimento da Produção In-
dustrial,  Desenvolvimento Sus-
tentável, Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação,  Ciência e
Sociedade. A Adi promove a parti-
cipação de empresas e institutos de
I&D nacionais nas Acções CYTED -

Redes Temáticas, Acções de Co-
ordenação de Projectos de Inves-
tigação e Projectos de I&D em
Consórcio - em estreita colabo-
ração com o GRICES, Gabinete
de Relações Internacionais da
Ciência e Ensino Superior
(MCTES). Mais informações so-
bre a convocatória em: http://
www. adi.pt/CYTED

> Ciência e sociedade—Lo-
jas científicas
  Convocatória de propostas de
acções indirectas de IDT dentro
do programa específico de inves-
tigação, desenvolvimento tecno-
lógico e demonstração “Estru-
turação do espaço europeu de
investigação” (2002-2006) do
VI Programa Quadro. A inicia-
tiva visa aproximar a ciência da
sociedade, através do patrocínio
à abertura de lojas de ciência.

>  Rede de Espaços Internet
  A iniciativa LIGAR PORTU-
GAL e o Programa Operacional
Re-gião Centro abriu nova fase
de candidaturas, a decorrer até
ao dia 31 de Dezembro de 2006.
Os espaços Internet são instala-
ções de acesso público gratuito,
instalados em locais de grande
visibilidade e funcionando em
horário alargado. Podem apre-
sentar candidaturas as Câma-
ras Municipais do continente.
Mais informações em: www.
posc.mctes.pt.


