
 
 
 
 

 

  Página 1 de 2 

Eventos Externos & Protocolos 
ESSLei – IPLeiria 

 

Nº 6 – Semana 26 

 

   

 

 2 de julho – Inauguração da Exposição “Rasto Performativo” da Pintora Ana Vale, às 15:00, 

na Galeria da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 

 

 2 de julho - Atividades (gratuitas e abertas à comunidade) +K Bola: Torneio de Futsal com 

a participação do ex-internacional por Portugal Luís Vidigal, jogos e brincadeiras para as 

crianças e workshops e zumba para as senhoras. A decorrer no pavilhão dos Pousos. Mais 

informações: maiskbola@gmail.com                                                                                

ou https://www.facebook.com/events/1607269082921769/ 

 

 18 e 22 de julho de 2016: IV Cell Culture and Tissue Training Course que terá lugar no 

auditório Pedroso Lima da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

Inscrições abertas até dia 1 de julho em: http://goo.gl/JtqybH 

Mais informações: Cláudia Caridade (acaridade@fmed.uc.pt) 

 

 30 de setembro de 2016: II Encontro de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do ACES 

Pinhal Litoral (Leiria) "BOAS PRÁTICAS-NOVOS DESAFIOS". Auditório Poente (Porta 7), 

Estádio Municipal de Leiria.  

Inscrição obrigatória, entrada livre. Enviar dados (nome, data de nascimento, profissão, local 

de trabalho, telemóvel e email) para 2encontro.tdt.acespl@gmail.com.  

A ESSLei estará representada pela Fisioterapeuta e Professora Maria Goreti Correia, 

enquanto preletora. Programa disponível na página de Facebook da ESSLei. 

 

 15-16 setembro de 2016: II XESCOM – Simpósio Internacional sobre Gestão da 

Comunicação: Dos mídia e comunicação das organizações às redes de valor. A ter lugar na 

EDES Business School – Universidade Técnica Particular de Loja, Equador. Envio de 

comunicações completas: 15 de junho a 31 de agosto de 2016. Mais informações: 

http://www.simposioxescom.org/ 

 

 14-16 setembro 2016: XIII Encontro de Química dos Alimentos (Porto). Last minute poster 

– submissão de 17 a 30 de junho. Informações em: http://www.13eqa.eventos.chemistry.pt/  

 

 Concurso Erasmus Viajantes: 27 de Abril 2016 até 26 de Setembro 2016, até às 23:59:59 

horas de Madrid (UTC+2). Condições do concurso disponíveis em: 

http://erasmusu.com/pt/concurso-erasmus-viajantes 

 

 Projeto de investigação da estudante Daniela Fernandes (ESTS Coimbra) cujo objetivo é 

“comparar os hábitos de sono, tabágicos entre outros com o desempenho escolar em 

estudantes do ensino superior”. Para participar: http://goo.gl/forms/TSdWGBdNfO  

 

 A Ageas Seguros (antiga AXA) promove o Prémio Inovação 2016 “novo mundo” e o 

Concurso de Bandas “FEST FWD”. Mais informações acerca das iniciativas em 

www.ageas.pt ou através dos emails: FESTFWD@ageas.pt e novomundo@ageas.pt.  

 

mailto:maiskbola@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1607269082921769/
http://goo.gl/JtqybH
mailto:acaridade@fmed.uc.pt
mailto:2encontro.tdt.acespl@gmail.com
http://www.simposioxescom.org/
http://www.13eqa.eventos.chemistry.pt/
http://erasmusu.com/pt/concurso-erasmus-viajantes
http://goo.gl/forms/TSdWGBdNfO
http://www.ageas.pt/
mailto:FESTFWD@ageas.pt
mailto:novomundo@ageas.pt


 
 
 
 

 

  Página 2 de 2 

Eventos Externos & Protocolos 
ESSLei – IPLeiria 

 

Nº 6 – Semana 26 

 

   

 28 de outubro de 2016: 9ª REUNIÃO ANUAL PortFIR “Informação Alimentar: Desafios e 

Conquistas”. Auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Lisboa).  

Participação gratuita mas condicionada à capacidade da sala. Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/1gyPGETCcVKMrpgg5h4fkbZ1rT-

ywplMOmmEuZfbQI2I/viewform?c=0&w=1 

 

 14 – 15 de outubro de 2016: Fórum Movimento Fisio – “Encontro com o Futuro, 

Conversas com o Amanhã”. Auditório da ESTeSL/ESEL. 

Formulário de inscrição: https://www.estesl.ipl.pt/forms/inscricao-no-forum-movimento-fisio-

encontro-com-o-futuro-conversas-com-o-amanha  

Programa provisório do evento e mais informação em: www.estesl.ipl.pt/agenda/forum-

movimento-fisio-encontro-com-o-futuro-conversas-com-o-amanha 

Email de contacto: forum.movfisio@gmail.com 

 

 Programa Born From Knowledge do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES), integrado no âmbito do Web Summit. Concursos “Students” (Programa de 

participação e colaboração no Web Summit) e “Ideas” (Concurso nacional de ideias 

inovadoras baseadas na formação e no conhecimento científico) abertos a partir de 17 de 

junho. Mais informações em http://www.bornfromknowledge.pt 

 

 20 de outubro de 2016: A Faculdade de Ciências da Saúde da J. E. Purkyně University in Ústí 

nad Labem (República Checa) organiza a 4ª Conferência Internacional de Investigação 

"New trends in Health Sciences". 

Inscrições em: http://fzs.ujep.cz/veda-a-vyzkum/konference-fzs/registrace  

 

 27-28 de outubro de 2016: 5ª Conferência Científica Internacional da Riga Medical College 

of the University of Latvia (Letónia), cujo tema é 'New Approaches to Improving Health Care 

Education: Today and Tomorrow'. Submissão de papers até 15 de julho.  

Mais informação sobre o evento e inscrições: http://www.rmkoledza.lu.lv/en/conference-2016 

ou conference@rmkoledza.lv  
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