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 7 de setembro de 2016: Conferência “Parto na Água” no Hospital-Escola Fernando Pessoa. 

Informações: comunicacao.he@ufp.edu.pt 

Inscrição on-line: http://www.ufp.pt/conferencia-parto-na-agua 

 

 11-12 de novembro de 2016: II Seminário Internacional Alzheimer e outras Demências: 

Conhecer, Compreender e Intervir, organizado pela Escola Superior de Educação de Viseu e 

Obras Sociais do Pessoal da CM e SM de Viseu, que terá lugar na Aula Magna do Instituto 

Politécnico de Viseu. Mais informações: Mais informações em http://www.esev.ipv.pt/siad 

 

 Estão abertas as candidaturas, até 30 de setembro de 2016, para Programas Mobilizadores 

no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT). 

O aviso de abertura de candidaturas e restantes informações sobre os Programas, podem ser 

consultados em: http://ani.pt/incentivos/programas-mobilizadores/. Esclarecimentos através 

do email: programasmobilizadores@ani.pt. 

 

 6-7 de outubro de 2016: Atividade de Cooperação Transnacional (TCA) da Agência 

Nacional Erasmus+ Educação e Formação, que inclui uma Conferência Europeia sobre a 

Educação de Adultos e um Seminário de Contato para identificar parceiros transnacionais 

com vista a desenvolver novos projetos europeus no âmbito da Educação de Adultos. Esta 

iniciativa terá lugar na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.  

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, em: http://agencianacional.wix.com/tca2016 

 

  Questionário de dissertação de Mestrado em Marketing Relacional do estudante Gabriel 

Alexandre Pedrosa “Quais as suas motivações de compra de marcas de luxo?”. Para 

colaboração no estudo: https://gabriel146.typeform.com/to/RLPRJq 

 

 Eduardo Palha Fernandes, médico do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho (Viana do Castelo), encontra-se a realizar um estudo, 

intitulado "Perfeccionismo e Satisfação Sexual", que compreende o preenchimento de 

questionário online que pretende avaliar as dimensões de perfeccionismo, correlacionando-

as com a satisfação sexual - definida como um indicador de saúde sexual que representa um 

resultado positivo da atividade sexual associado ao bem-estar geral, à saúde individual e ao 

ajustamento relacional. 

Para colaboração no estudo: http://goo.gl/forms/kdgwe6grsLwcsIXI2 

 

 18-22 de julho de 2016:  IV Cell Culture and Tissue Training Course no auditório Pedroso 

Lima da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Prazo de inscrições prolongado 

até dia 15 de julho. Mais informações disponíveis em: http://goo.gl/JtqybH e 

https://www.facebook.com/beyondthemicro 
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 Moving People, empresa de recrutamento internacional na área da Saúde, recruta de 

Enfermeiros para a Bélgica.  Os ineteressados deverão enviar o seu CV para 

nc@movingpeople.com 

 

 3-4 de novembro de 2016: 1º Congresso Iberoamericano de Educação, Personal 

Branding e Inovação Social: “ A imagem como estratégia Profissional e seu valor na 

inovação social”. Esta iniciativa terá lugar na Faculdade de Ciências da Comunicação da 

Universidade Autónoma de Nuevo León (Campus Mederos), México. 

Mais informações: congresoepb@enmfm.edu.mx e/ou 

http://www.uanl.mx/eventos/congreso/congreso-iberoamericano-de-educacion-personal-

branding.html 

 

 

 

Para mais informações, clique aqui. 

 

  Acordo de Cooperação e Termo Aditivo entre o IPLeiria e a Universidade Nacional de Timor 

Lorosa'e 

 

 Protocolo de Cooperação entre o IPSantarém e o IPLeiria 
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