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Destaques

Sumário

Realizou-se no passado dia 6 de
dezembro no Salão Árabe do Palácio
da Bolsa no Porto, a tomada de posse
dos Órgãos de Gestão da FAP. O Sr.
Prof. Doutor Armando Jorge marcou
presença no evento em representação
da APESP.

Informação avulsa
A FCT encontra-se a divulgar:

Abuja acolhe 1.º Encontro de Ciência
e Tecnologia Portugal Nigéria

Avaliação de Unidades de I&D
2017/2018
Sessões
de
Esclarecimento
O MCTES encontra-se a divulgar:

Portugal tem de estar preparado
para «poder contribuir para a
produção de novos conhecimentos»

Relembramos as circulares enviadas
na semana passada:
 Circular nº58 – 06/12/17

A DGES encontra-se a divulgar:

Metodologia
de
cálculo
rendimento do agregado familiar

Legislação publicada
Portaria n.º 368/2017 - Diário
República n.º 236/2017, Série I
2017-12-11

da
de

[MF, MCTES, ME]
Despacho n.º 10734/2017 - Diário da
República n.º 236/2017, Série II de
2017-12-11
[PCM, MF, MCTES, ME, MTSSS Gabinetes do MF, das Secretárias de
Estado para a Cidadania e a Igualdade e
da
Ciência,
Tecnologia
e
Ensino
Superior, dos Secretários de Estado da
Educação, da Juventude e do Desporto e
do Emprego, da Secretária de Estado da
Inclusão das Pessoas com Deficiência e
do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde]
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Informação avulsa

Por despacho do Diretor-Geral do Ensino Superior, de 4 de dezembro de 2017,
disponível aqui, foi aprovada a metodologia de cálculo do rendimento, em caso de
alteração significativa da situação económica do agregado familiar, a que se refere o n.º 4
do artigo 44.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino
Superior.
DGES
O primeiro Encontro de Ciência e Tecnologia Portugal Nigéria decorre hoje e amanhã, dias
4 e 5 de dezembro, em Abuja, capital da Nigéria. O encontro está associado à
participação da Nigéria no AIR Centre (Atlantic International Research Centre). A agenda
está disponível aqui.
FCT
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia irá realizar uma série de sessões sobre
a Avaliação de Unidades de I&D 2017/2018. As sessões pretendem esclarecer a
comunidade científica sobre o processo de candidatura, complementando a documentação
disponível, e são abertas a todas as instituições que pretendam participar nesta avaliação.
FCT
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, afirmou que Portugal
«tem de estar preparado não apenas para usar mas também para poder contribuir para a
produção de novos conhecimentos».
Em Coimbra, no Fórum Permanente para as Competências Digitais, o Ministro referiu que
Portugal tem de ter capacidade de transformação e processamento e não apenas ter
condições para aceder à supercomputação.
MCTES
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Legislação publicada
Portaria n.º 368/2017 - Diário da República n.º 236/2017, Série I de 2017-12-11
[MF, MCTES, ME]

Define os procedimentos de comunicação à AT da identificação fiscal dos prestadores de
serviços de fornecimento de refeições escolares, para efeitos da dedução à coleta do IRS
das despesas referentes à alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em
qualquer grau de ensino, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do
IRS
Despacho n.º 10734/2017 - Diário da República n.º 236/2017, Série II de 2017-12-11
[PCM, MF, MCTES, ME, MTSSS - Gabinetes do MF, das Secretárias de Estado para a
Cidadania e a Igualdade e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, dos Secretários de
Estado da Educação, da Juventude e do Desporto e do Emprego, da Secretária de
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde]

Cria o Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (GTNECTES).

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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