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Destaques

Sumário

Realizou-se no passado dia 21 de
novembro, a reunião de Direção da
APESP.

Informação avulsa

Relembramos as circulares enviadas

O ME encontra-se a divulgar:

Desenvolvimento de competências
sociais
é
fundamental
para
responder aos desafios do século XXI

A FCT encontra-se a divulgar:

1.ª
Conferência
do
Fórum
Permanente
das
Competências
Digitais

AIR Centre é hoje formalmente
criado

na semana passada:
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Informação avulsa
Na reunião de Direção da APESP, foram apreciados e analisados, entre outros os assuntos
que se destacam:
- Sobre a realização da “Futurália” que decorrerá entre os dias 14 e 17 de março de 2018
- A realização da 1ª Conferência do Fórum Permanente das Competências Digitais, no
âmbito do Portugal IncoDe 2030 – Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, que
terá lugar no Convento de S. Francisco em Coimbra no próximo dia 6 de dezembro;
- Que a APESP reuniu com o CEO da BMI (empresa organizadora das feiras internacionais
do Salão do Estudante no Brasil), para o estabelecimento dos primeiros contatos para a
Feira do Salão do Estudante de Março – 2018, dez Feiras em oito cidades brasileiras,
evento no qual Portugal será o convidado de honra, estando convidados para a Feira de S.
Paulo o Presidente da República e representantes diplomáticos portugueses acreditados
no Brasil
- A propósito da publicação do Despacho nº 6841/2017 do Ministério da Saúde, foi
analisada a posição assumida na resposta do Provedor de Justiça, dirigida na sequência
do protesto que foi enviado pela APESP à referida Provedoria de Justiça, face à inaceitável
arbitrariedade e discriminação perante o ensino superior privado por parte dos estágios
nos estabelecimentos que prestam serviços de saúde pública na aceitação de estagiários
oriundos do ensino superior público em detrimento dos estagiários do ensino superior
privado.
- Aceitação de convite dirigido ao Presidente da APESP para estar presente na constituição
e integração da Federação Europeia de entidades representativas do ensino superior
privado, cerimónia a realizar em Paris no próximo dia 30 de novembro.
- Apresentação dos elementos caraterizadores e componentes que vão consubstanciar-se
no corpo da Newsletter da APESP. Análise e aprovação.
- Da convocatória pela Divisão de Relações do Trabalho e Emprego do Ministério do
Trabalho, para prosseguimento das reuniões promovidas pelo SnesSup, no âmbito das
conversações sobre o contrato coletivo de trabalho para a docência no ensino superior
privado;
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O AIR Centre – Atlantic International Research Centre será formalmente criado durante a
segunda reunião internacional de alto nível “Industry-Science-Government Dialogue on
Atlantic Interactions – Florianópolis Summit: implementing the Atlantic International
Research Centre (AIR Centre)”, que decorre a 20 e 21 de novembro no Brasil. A
assinatura da “Declaração de Florianópolis” determinará também a formação de uma
comissão instaladora, que definirá um plano financeiro e de implementação desta
plataforma internacional e intergovernamental.
FCT
O volume V do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Programme for
International Student Assessment – PISA), hoje divulgado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sublinha que as políticas educativas
devem dar prioridade ao desenvolvimento das competências sociais dos alunos, para que
estes respondam melhor aos desafios do mundo atual.
ME

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio

Consulte a página da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (www.apesp.pt)

