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Destaques 

 
O Presidente da APESP e o Director-

Executivo marcaram presença a 

convite do Secretário-Geral da 

Organização de Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (OEI), Paulo 

Speller, para a apresentação da sua 

representação em Portugal, que 

decorreu no passado dia 5 de janeiro 

no Teatro Thalia.  

 

A APESP foi convidada a participar nas 

reuniões a realizar pela Secretaria de 

Estado da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, sobre temas relativos à 

internacionalização do Ensino Superior 

do nosso País - nomeadamente sobre 

o Programa ERASMUS 

 

 

 

Relembramos as circulares enviadas 

na semana passada: 

 Circular nº 1 – 04/01/18 
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Informação avulsa 

 

A FCT encontra-se a divulgar: 

 Formulário de candidatura à 

Avaliação de Unidades I&D 

2017/2018 

 Primeiro Concurso de Projetos para 

Investigação em Fogos Florestais 
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Portaria n.º 4/2018 - Diário da República 

n.º 3/2018, Série I de 2018-01-04 

[MF, ME e MA]  
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Informação avulsa 

 

 

A FCT disponibilizou a 27 de dezembro, no Portal de Ciência e Tecnologia, o formulário de 

candidatura à Avaliação de Unidades de I&D 2017/2018. 

Para mais informações sobre o processo de avaliação consulte a página Avaliação de 

Unidades de I&D 2017/2018. 

Já está disponível o formulário para preenchimento no Portal de Ciência e Tecnologia. 

FCT 

 

A FCT abriu a 28 de dezembro, o primeiro concurso para financiamento de projetos de 

investigação orientados para a prevenção e combate de incêndios florestais. O concurso 

de 2017 prevê um envelope financeiro de 5 milhões de euros. As candidaturas decorrem 

até dia 28 de fevereiro de 2018. 

Este é o primeiro de três concursos, os seguintes abrirão até Julho de 2018 e Julho de 

2019, enquadrados no Programa mobilizador de I&D para a prevenção e combate de 

incêndios florestais, criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º159/2017 de 21 

outubro, na sequência das recomendações do relatório da Comissão Técnica 

Independente que investigou os incêndios de Pedrógão Grande. Prevê-se um 

financiamento total de 15 milhões de euros para projetos de investigação selecionados no 

âmbito dos três concursos. 

FCT 
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Legislação publicada 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 207/2017 - Diário da República n.º 248/2017, 

Série I de 2017-12-28 

[PCM]  

Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a realizar a despesa inerente ao 

cofinanciamento da contrapartida nacional dos projetos de investimento inseridos no 

Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico 

 

Decreto-Lei n.º 156/2017 - Diário da República n.º 248/2017, Série I de 2017-12-28 

[MTSSS]  

Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2018 

 

Portaria n.º 3/2018 - Diário da República n.º 2/2018, Série I de 2018-01-03 

[MF e MA]  

Atualiza os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2018 

 

Despacho n.º 84-A/2018 - Diário da República n.º 1/2018, 1º Suplemento, Série II de 

2018-01-02            

[MF e Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais]  

Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 

dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem 

durante o ano de 2018 

 

Portaria n.º 4/2018 - Diário da República n.º 3/2018, Série I de 2018-01-04 

[MF, ME e MA]  

Altera a Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio, que cria o programa Porta 65 - 

Arrendamento por Jovens 

 

 

 

 

 

Com os nossos cumprimentos, 

Marco Sampaio 
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