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Bárbara, C., Jara, E. S., Gomes, E. M., Nascimento, N., Romão, R., Alexandre, A., &
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Decreto-Lei n.º 3/2015. D.R. I Série. 3 (2015-01-06) 38-39.
Ministério da Educação e Ciência
Estabelece os critérios a adoptar para verificar a satisfação do requisito da titularidade do
título de especialista a que se refere o artigo 49.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro,
que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior.
https://dre.pt/application/conteudo/66041395
Lei n.º 1/2015. D.R. I Série. 5 (2015-01-08) 209-211.
Assembleia da República
Procede à primeira alteração à Lei n.º 12/2009, de 26 de Março, que estabelece o regime
jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento,
preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem
humana, transpondo a Directiva n.º 2012/39/UE, da Comissão, de 26 de Novembro de
2012, que altera a Directiva n.º 2006/17/CE no que se refere a certos requisitos técnicos
para a análise de tecidos e células de origem humana.
https://dre.pt/application/conteudo/66108232
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Lei n.º 2/2015. D.R. I Série. 5 (2015-1-08) 211-224.
Assembleia da República
Primeira alteração à Lei n.º 36/2013, de 12 de Junho, que aprova o regime de garantia de
qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados a transplantação no
corpo humano, de forma a assegurar a protecção da saúde humana, transpondo a
Directiva de Execução n.º 2012/25/UE, da Comissão, de 9 de Outubro, que estabelece
procedimentos de informação para o intercâmbio.
https://dre.pt/application/conteudo/66108233
Resolução da Assembleia da República n.º 2/2015. D.R. I Série. 5 (2015-01-08) 224.
Assembleia da República
Acesso dos jovens aos seus direitos como meio de promoção da autonomia e inclusão
social.
https://dre.pt/application/conteudo/66108234
Portaria n.º 8/2015. D.R. I Série. 7 (2015-01-12) 374-376.
Ministério da Saúde
Define as unidades funcionais onde se desenvolvem as experiências-piloto para a
implementação da actividade do enfermeiro de família no Serviço Nacional de Saúde.
https://dre.pt/application/conteudo/66145314
Recomendação n.º 1/2015. D.R. II Série. 8 (2015-01-13) 792-793.
Conselho de Prevenção da Corrupção
Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre prevenção de riscos de
corrupção na contratação pública.
https://dre.pt/application/file/66170427
Decreto-Lei n.º 12/2015. D.R. I Série. 17 (2015-01-26) 542-569.
Ministério da Saúde
Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, integrando no
seu âmbito as Unidades Locais de Saúde, E.P.E.
https://dre.pt/application/file/66325285

Informações da Instituições, Órgãos e Organismos da União Europeia
Conselho
Conclusões do Conselho sobre o empreendedorismo na educação e formação.
(2015/C 17/02)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0120(01)&from=PT
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Conclusões do Conselho sobre a promoção do acesso dos jovens aos direitos para
fomentar a sua autonomia e participação na sociedade civil.
(2015/C 18/01)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0121(01)&from=PT

Parecer do Comité das Regiões - Sistemas de saúde eficazes, acessíveis e resilientes.
(2015/C 019/06)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR4834&from=PT

Parecer do Comité das Regiões - Reaproximar a Europa dos cidadãos - Mais e melhor
comunicação ao nível local.
(2015/C 019/09)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR4460&from=PT

Parecer do Comité das Regiões - Esforços de promoção de uma solidariedade genuína no
âmbito de uma verdadeira política europeia de migração.
(2015/C 019/12)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5728&from=PT

Parecer do Comité das Regiões - A política e a governação da Internet.
(2015/C 019/14)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR2448&from=PT

Parecer do Comité das Regiões - Reconhecimento de aptidões e competências adquiridas
através da aprendizagem não formal e informal.
(2015/C 019/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR3921&from=PT

Parecer do Comité das Regiões - Saúde móvel.
(2015/C 019/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR4833&from=PT
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Authenticus - Autenticação de publicações científicas da autoria de investigadores de instituições portuguesas
https://authenticus.up.pt/pt

Plataforma desenvolvida pela Universidade do Porto, o Authenticus tem como objectivos:
 Associar de forma automática autores de publicações a investigadores e instituições





portuguesas.
Permitir que os investigadores, de forma simples e eficaz, confirmem ou anulem as
publicações que lhes foram associadas.
Ajudar os investigadores a propagarem as suas publicações para repositórios da sua
instituição, ou da FCT, evitando a inserção manual em múltiplas entidades.
Fornecer indicadores bibliométricos centrados no investigador, na área científica, ou na
instituição.
Fornecer aos investigadores e instituições interfaces especializadas para acesso à sua
informação.

O Authenticus arquiva publicações indexadas por bases de dados de referência que indexam
publicações académicas. Por isso, o acesso à informação de forma completa está limitado a utilizadores
com acesso à b-on e cuja autenticação pode ser feita através do serviço de autenticação federada
fornecido pela FCCN.
A associação de investigadores a universidades e politécnicos é, em grande parte, validada pelos dados
do REBIDES (http://www.dgeec.mec.pt/np4/rebides), enquanto que a sua ligação às unidades de
investigação é validada por dados da FCT.
O Authenticus agrega informação sobre publicações oriunda das seguintes fontes: SCOPUS, Google
Scholar, ISI Web of Science, DBLP computer science bibliography, ORCID.
Presentemente, a informação referente a algumas instituições não está completa nem actualizada, mas
está a ser desenvolvida uma nova interface que possibilitará confirmar e completar a informação
respectiva.
Fonte: https://authenticus.up.pt

Boas leituras… Bom trabalho… Boa saúde…

