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Acontece lá fora 

 

 O Grupo  Parlamentar do PCP apresentou a 07/10/2016 a Apreciação Parlamentar n.º 24 /XIII ao 

Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de agosto, que "Aprova um conjunto de regras complementares 

do processo de transição dos docentes do ensino superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei 

n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio". 

 

 4 de novembro de 2016, das 10H00 às 18H00, I Encontro Nacional Sobre As Políticas 

Municipais Para O Envelhecimento, a realizar no Hotel MH Peniche. 

“AS COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO /PROTEÇÃO DOS IDOSOS” são a temática deste I 

ENCONTRO, centrando-se no impacto das Comissões de Acompanhamento/Proteção a Idosos, 

no que diz respeito à proteção e à promoção dos direitos da pessoa idosa, a partir de experiências 

concretas e de olhares críticos. 

As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas online: http://www.cm-peniche.pt/inscricoes-

Iencontro-nacional-politicas-envelhecimento 

Para mais informações: Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Peniche 

Telf. 262 780 118  |  Telm. 925 482 500  |  e-mail: helia.domingos@cm-peniche.pt 

 

 02/11/2016 (das 10H00 às 12H00), O Grupo de Investigação em Ambiente e Saúde (GIAS-

ESTeSL) promove, no Anfiteatro da ESTeSL, um Seminário de Investigação, que será 

desenvolvido por um investigador do Department of Environmental Health/Center for Health 

Related Aerosol Studies, da Universidade de Cincinnati (Estados Unidos da América). 

Entrada livre sujeita a inscrição prévia através do formulário disponível online. 

 

 De 4 a 6 de novembro de 2016, realiza-se o Congresso Internacional - Animação 

Sociocultural, Globalização, Multiculturalidade, Educação Intercultural e Intervenção 

Comunitária no Teatro D. João V, Amadora. 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40682
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40682
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40682
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40682
http://www.cm-peniche.pt/inscricoes-Iencontro-nacional-politicas-envelhecimento
http://www.cm-peniche.pt/inscricoes-Iencontro-nacional-politicas-envelhecimento
mailto:helia.domingos@cm-peniche.pt
https://www.estesl.ipl.pt/forms/inscricao-no-seminario-de-investigacao-do-gias-2-novembro-2016
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 O Serviço Social da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM, EPE) vai realizar as 

suas II Jornadas, este ano subordinadas à temática da Parentalidade. O evento decorrerá no 

dia 17 de novembro de 2016 no Auditório da Escola Superior de Saúde do IPVC, em Viana 

do Castelo. 

Estas Jornadas destinam-se a profissionais e cidadãos com interesse nas temáticas em 

discussão, ficando expresso o convite à participação por todos quantos pretenderem tomar 

parte nas reflexões propostas. 

No website (https://sites.google.com/site/jornadasssulsam) poderá consultar o programa do 

evento. 

 

 De 15 a 16 de dezembro de 2016, realizam-se as XXIII Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas 

da Rainha no Anfiteatro do Hospital de Santo André (Leiria). 

A inscrição deve ser feita através do link https://goo.gl/forms/78DTXq2kBeVbamhG3. 

No caso de qualquer dúvida, esclarecimentos através do email: jpediatrialeiriacaldas@gmail.com 

 

 Realize a sua inscrição para participar como voluntário(a) pontual no peditório, que decorre entre 

29 de outubro (sábado) e 1 de novembro (3ª feira) de 2016. A participação pode ser feita à 

medida da sua disponibilidade, podendo ocorrer durante os 4 dias ou apenas num período. 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) é uma organização não-governamental com vários 

objetivos dirigidos para a problemática oncológica. Lançamos novamente um repto a todos os 

cidadãos para que se juntem à nossa causa, tornando-a maior e mais abrangente, no objetivo de 

fazer da luta contra o cancro um exemplo nacional de entreajuda e de solidariedade. 

Contamos consigo. Clique para mais informação 

 

https://sites.google.com/site/jornadasssulsam
https://goo.gl/forms/78DTXq2kBeVbamhG3
mailto:jpediatrialeiriacaldas@gmail.com
https://www.ligacontracancro.pt/peditorio
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Protocolos celebrados 

Para mais informações, clique aqui. 

  

 Protocolo de Cooperação entre o IPL e a Esferasaúde 

 Protocolo de Cooperação entre o IPL e a Associação da Carlotazinha 

http://www.ipleiria.pt/protocolos/

