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Informação avulsa

Na reunião de Direção da APESP, foram apreciados e analisados os seguintes assuntos:
- A análise dos projetos-lei do BE e do PAN sobre a equiparação de cursos na área das
Tecnologias da Saúde no ensino superior ao Título de Especialista;
- Convite da Fundação Calouste Gulbenkian dirigido ao Presidente da APESP, para
participar na reunião sem acesso público, para apresentação e discussão dos resultados e
conclusões do estudo “Educação Superior em Portugal – Uma Nova Perspectiva!” no
âmbito do “Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações”.
- Convite dirigido ao Presidente da APESP para o 26º Congresso da Ordem dos Médicos
Dentistas.
- Análise dos trabalhos para constituição da Rede de Bibliotecas do Ensino Superior em
Portugal.
- Apreciação do projeto da Newsletter da APESP destinado às escolas secundárias.
- Balanço da 5.ª presença da APESP no Salão do Estudante.
«A Educação é a mãe de todas as políticas», afirmou o ME, acrescentando que é preciso
criar uma «escola-alfaiate», à medida de todos os alunos, mas adaptada às
especificidades de cada um. Estas declarações foram feitas na conferência internacional
«Educação/2017 Inovação: Na escola e pela escola», na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.
ME
O MCTES vai também apresentar a plataforma de cooperação internacional associada à
criação do Centro de Investigação do Atlântico, que vai ser criado nos Açores “no âmbito
de parcerias público-privadas internacionais que permitam atividades de investigação nas
áreas do clima, terra, espaço e oceanos e promovam novas atividades de maior valor
acrescentado e o emprego de recursos humanos altamente qualificados”, é ainda referido
no comunicado.
Observador
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No dia 8 de novembro, o Arquivo.pt comemora o seu 10.º aniversário com a realização da
iniciativa “Arquivo.pt: Novas formas de viajar ao passado”. O evento assinala o trabalho
realizado por este arquivo na área de preservação de informação Web, que no futuro
permitirá à sociedade entender como era o passado nesta época cada vez mais digital e
multimédia.
FCT

Legislação publicada
Resolução da Assembleia da República n.º 246/2017 - Diário da República n.º 208/2017,
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Eleição do Presidente do Conselho Nacional de Educação.
Resolução da Assembleia da República n.º 247/2017 - Diário da República n.º 208/2017,
Série I de 2017-10-27
[AR]

Eleição dos representantes dos Grupos Parlamentares para o Conselho Nacional de
Educação.

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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