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Destaques 
 

Informação atualizada da oferta 
formativa das Associadas no site da 
APESP. 

 
24th Annual EARMA Conference 2018 

 
A APESP, esteve no passado dia 6 de 
setembro, representada pelo seu 

Diretor Executivo no Conselho 
Estratégico da Futurália. 

 
Seminário da Campanha Europeia 
2016/2017, com o tema “Locais de 

Trabalho Saudáveis, Seguros e Felizes 
para qualquer Idade”. 

 
Sessão de Apresentação dos dados 
relativos ao IV Inquérito Nacional ao 

Consumo de Substâncias Psicoativas 
na População Geral, Portugal 2016/17. 

(Convite em anexo) 
 

Candidaturas à Apresentação de 
Comunicações Livres e Posters no 2º 
Congresso Segurança e Saúde 

Ocupacional do Vale do Ave. 
(Documento em anexo) 

 

Congresso do Empreendedorismo e da 

Inovação nos Países de Expressão 

Latina. 

 

Relembramos as circulares enviadas 

na semana passada: 

 Circular nº45 – 7/09/17 

 

 

 
Sumário 

 

Informação avulsa 
 

A FCT encontra-se a divulgar: 

 Regulamento para a Avaliação das 

Unidades homologado 

 Homologado Regulamento para a 

atribuição dos títulos de Laboratório 

Colaborativo 

 

 

A DGES encontra-se a solicitar: 

 Envio dos contributos relativos ao 

Conselho da Europa - Segundo Ciclo 

de Avaliação da "Convenção de 

Lanzarote" com o tema "Proteção 

das crianças contra a exploração e 

abusos sexuais facilitados através 

das tecnologias de informação". 

 

 

 

 

 

Legislação publicada 

Decreto-Lei n.º 115/2017 - Diário da 
República n.º 173/2017, Série I de 2017-
09-07 

[MS]  
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Informação avulsa 

 

 

Vimos por este meio, solicitar às nossas Associadas, a consulta da informação relativa à 

oferta formativa que se encontra disponível no site da APESP. Qualquer alteração desejada, 

deverá ser enviada para a Dr.ª. Sofia Coutinho (sofiasc@apesp.pt). 

 

Call for Topics opens for EARMA Annual Conference 2018 

The EARMA Annual Conference Programme Committee (ACPC) are pleased to advise that 

the Call for Topics is now open. We are seeking current and thought-provoking topics and 

speakers who can engage their audiences with quality-driven content in lively and 

informative discussions. As well as our core of active contributors, we particularly welcome 

submissions from new speakers.  

The Call for Topics will close on the 15th October 2017.  

Abstract submissions via the following link: https://earma2018.exordo.com 

We are looking forward to an exciting Conference in Brussels in April 2018 which has the 

theme of "Building and Sustaining Excellent Research Support." 

Keep up to date with the conference via www.earmaconference.com. 

 

A  Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), enquanto Ponto Focal Nacional da 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (PFN/EU-OSHA), endereça o 

convite para o seminário da Campanha Europeia 2016/2017, com o tema “Locais de 

Trabalho Saudáveis, Seguros e Felizes para qualquer Idade”, que se vai realizar no próximo 

dia 19 de setembro de 2017 no auditório da Casa da Cultura de Paredes, Av. da República, 

176, 4580-193 Paredes. 

Para o efeito anexa-se o programa provisório do evento e convite formal, aguardando que 

confirme a sua presença até 15 de setembro, através do link: 

https://goo.gl/forms/qMlz9xQAT48UMYjz1 

(Convite e programa em anexo) 

 

Foi homologado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o Regulamento de 

Avaliação e Financiamento Plurianual de Unidades de I&D para a avaliação FCT de 

2017/2018. O regulamento entrará em vigor após a sua publicação em Diário da República, 

estando a submissão de candidaturas prevista para novembro. 

FCT 

 

Foi homologado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o Regulamento de 

Atribuição do título de Laboratório Colaborativo (CoLAB). O regulamento entrará em vigor 

após a sua publicação em Diário da República, e a primeira fase do concurso, para o 

reconhecimento e a atribuição do título de Laboratório Colaborativo, terá início ainda 

durante o mês de setembro. 

FCT 
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A DGES, relembra a solicitação relativa ao envio dos contributos referentes ao Conselho da 

Europa - Segundo Ciclo de Avaliação da "Convenção de Lanzarote" com o tema "Proteção 

das crianças contra a exploração e abusos sexuais facilitados através das tecnologias de 

informação". 

 

Transcrição: 

 

“No âmbito do Conselho da Europa (CdE), deu-se início ao segundo ciclo de avaliação 

relativo à implementação da Convenção de Lanzarote, subordinada ao tema em epígrafe.  

Neste sentido, o CdE elaborou um questionário que procura obter informação, em especial, 

sobre a proteção das crianças contra a utilização criminal de imagens auto-geradas 

sexualmente explicitas, ou vídeos e outros conteúdos auto-gerados de natureza sexual. 

Neste contexto, foi-nos solicitado os contributos considerados pertinentes, nomeadamente, 

no âmbito da Prevenção, para a Questão 4 – Currículo do Ensino Superior: 

 “ Do higher education curriculum and continuous training for those who will or already 

work with children include the issues raided by: 

a) self-generated sexually explicit images and/or videos? 

b) self-generated sexual content“ 

Assim, muito agradecemos os contributos que nos possam prestar para o envio das 

respostas (preferencialmente em inglês) acompanhadas de links de informação até ao dia 

1 de setembro, se possível, de modo a dar resposta no prazo solicitado.” 

 

Estão abertas as candidaturas até 18 de setembro para apresentação de Comunicações 

Livres e Posters no 2º Congresso Segurança e Saúde Ocupacional do Vale do Ave, 

organizado pela ACT e o ACES Alto Ave.  

Consulte o Regulamento em anexo. 

 

CEIPEL - Congresso do Empreendedorismo e da Inovação nos Países de Expressão Latina. 

O objetivo central de cada edição bienal do CEIPEL é fazer o balanço dos progressos 

alcançados pelas ideias e práticas de promoção da inovação e do empreendedorismo, tanto 

ao nível das universidades e centros de investigação como das empresas, associações, 

ONGDs e instituições públicas. 

Por favor, abra no site o “Call for Papers” na sua língua preferida. 

Website: http://www.ceipel.eu 

Abstract deadline: 31/12/2017 https://easychair.org/conferences/?conf=ceipel2018  
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Legislação publicada 

 
Decreto-Lei n.º 115/2017 - Diário da República n.º 173/2017, Série I de 2017-09-07 

[MS]  

Altera o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Com os nossos cumprimentos, 
Marco Sampaio 
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