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Legislação e jurisprudência
Declaração de Retificação n.º 4/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série I de 2019-01-31
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
Retifica o Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
que estabelece o regime jurídico da proteção radiológica, transpondo a
Diretiva 2013/59/Euratom, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 232, de 3 de
dezembro de 2018
https://data.dre.pt/eli/declretif/4/2019/01/31/p/dre/pt/html
Portaria n.º 44-A/2019 - Diário da República n.º 22/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-01-31
Saúde
Regula o regime de preços das preparações e substâncias à base da planta da canábis para fins
medicinais
https://data.dre.pt/eli/port/44-a/2019/01/31/p/dre/pt/html
Lei n.º 8/2019 - Diário da República n.º 23/2019, Série I de 2019-02-01
Assembleia da República
Vigésima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime
jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas,
transpondo a Diretiva (UE) 2017/2103, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
novembro de 2017
https://data.dre.pt/eli/lei/8/2019/02/01/p/dre/pt/html
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Resolução da Assembleia da República n.º 14/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de
2019-02-04
Assembleia da República

Recomenda ao Governo que tome medidas para alterar a política de proteção das
crianças e jovens em risco, relançando o acolhimento familiar como medida
privilegiada entre as medidas de colocação
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/14/2019/02/04/p/dre/pt/html
Resolução da Assembleia da República n.º 15/2019 - Diário da República n.º 25/2019, Série I de
2019-02-05
Assembleia da República

Recomenda ao Governo a promoção de um estudo sobre a gestão e compatibilização
dos diversos usos da água em caso de escassez, em particular na região de Alqueva
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/15/2019/02/05/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série I de 201902-13
Presidência do Conselho de Ministros

Aprova o Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração
Pública 2020
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/28/2019/02/13/p/dre/pt/html
Decreto-Lei n.º 27/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 2019-02-14
Presidência do Conselho de Ministros

Altera o programa Modelo de Apoio à Vida Independente
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/27/2019/02/14/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 201902-14
Presidência do Conselho de Ministros

Aprova o Programa Qualifica AP
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/32/2019/02/14/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série I de 201902-18
Presidência do Conselho de Ministros

Cria o grupo de projeto para os «Museus no Futuro»
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/35/2019/02/18/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série I de 201902-18
Presidência do Conselho de Ministros

Cria a equipa de instalação do Arquivo Nacional do Som
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/36/2019/02/18/p/dre/pt/html
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Portaria n.º 64/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série I de 2019-02-19
Finanças e Saúde

Determinação da entidade competente para geração e emissão de identificadores
únicos para os produtos do tabaco
https://data.dre.pt/eli/port/64/2019/02/19/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série I
de 2019-02-21
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova as linhas orientadoras para o Plano Nacional das Artes
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/42/2019/02/21/p/dre/pt/html
Lei n.º 20/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I de 2019-02-22
Assembleia da República
Reforça a proteção dos animais utilizados em circos
https://data.dre.pt/eli/lei/20/2019/02/22/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I
de 2019-02-22120038537
Presidência do Conselho de Ministros
Cria o Portal «ePortugal», sob o domínio eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do
Cidadão e ao Balcão do Empreendedor
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/46/2019/02/22/p/dre/pt/html
Decreto-Lei n.º 30/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série I de 2019-02-26
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de
estudantes
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/30/2019/02/26/p/dre/pt/html
Portaria n.º 69/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série I de 2019-02-26
Educação
Procede à regulamentação das modalidades educativas de ensino individual e de
ensino doméstico previstas, respetivamente, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho
https://data.dre.pt/eli/port/69/2019/02/26/p/dre/pt/html
Resolução da Assembleia da República n.º 30/2019 - Diário da República n.º 41/2019,
Série I de 2019-02-27
Assembleia da República
Planeamento de recursos humanos no sector da saúde
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/30/2019/02/27/p/dre/pt/html
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Jornal Oficial da União Europeia
Recomendação (UE) 2019/243 da Comissão de 6 de fevereiro de 2019
relativa a um formato europeu de intercâmbio de registos de saúde eletrónicos
(Texto relevante para efeitos do EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0018.01.POR&toc=OJ:L:2019:039:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece o Horizonte Europa — Programa-Quadro de
Investigação e Inovação e que define as suas regras de participação e difusão» [COM(2018)
435 final — 2018/0224 (COD)] e sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa —
Programa-Quadro de Investigação e Inovação» [COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD)]
(2019/C 62/05)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0033.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões — Construir uma Europa mais forte: o papel das políticas para a juventude,
educação e cultura» [COM (2018) 268 final] sobre a «Proposta de recomendação do
Conselho relativa à promoção do reconhecimento mútuo automático de diplomas de ensino
superior e ensino secundário e de resultados obtidos durante períodos de aprendizagem no
estrangeiro [COM (2018) 270 final — 2018/0126 (NLE)] sobre a «Proposta de recomendação do
Conselho relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infância de elevada
qualidade» [COM (2018) 271 final — 2018/0127 (NLE)] e sobre a «Proposta de recomendação
do Conselho relativa a uma abordagem global de ensino e aprendizagem de línguas» [COM
(2018) 272 final — 2018/0128 (NLE)] (2019/C 62/23)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0136.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões — Envolver, ligar e capacitar os jovens: uma nova Estratégia da UE para a
Juventude» [COM(2018) 269 final] (2019/C 62/24)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0142.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões — Uma Nova Agenda para a Cultura» [COM(2018) 267 final] (2019/C 62/25)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0148.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)» [COM(2018) 382
final — 2018/0206 (COD)] (2019/C 62/27)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0165.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que cria o programa “Direitos e Valores”» [COM(2018)383 final —
2017/0207 (COD)] e sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que cria o programa “Justiça”» [COM(2018) 384 final — 2017/0208 (COD)] (2019/C
62/29)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0178.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento que cria o
programa “Erasmus”, o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o
desporto, e que revoga o Regulamento (UE) n.o 1288/2013» [COM(2018) 367 — 2018/0191
(COD)] (2019/C 62/32)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0194.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que cria o programa do Corpo Europeu de Solidariedade e revoga
o“Regulamento do Corpo Europeu de Solidariedade” e o Regulamento (UE) n.o 375/2014»
[COM (2018) 440 final — 2018/0230 (COD)] (2019/C 62/33)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0201.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à redução do impacto de determinados produtos de
plástico no ambiente» [COM(2018) 340 final — 2018/0172(COD)] (2019/C 62/34)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0207.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática
(LIFE) e que revoga o Regulamento (UE) n.o 1293/2013» [COM(2018) 385 final — 2018/209
(COD)] (2019/C 62/36)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0226.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à reutilização de informações do setor público
(reformulação) e Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Rumo a um espaço
comum europeu de dados» [COM(2018) 234 final — 2018/0111 (COD); COM(2018) 232 final]
(2019/C 62/38)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0238.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões “Europa em movimento — Mobilidade sustentável para a Europa: segura,
conectada e limpa”» [COM(2018) 293 final] (2019/C 62/39)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0254.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que cria o Programa Europa Digital para o período de 2021-2027»
[COM(2018) 434 final — 2018/0227 (COD)] (2019/C 62/46)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.062.01.0292.01.POR&toc=OJ:C:2019:062:TOC

Bom humor

Fonte: http://bibliocomics.blogspot.com/
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Sugestão de leitura de lazer
Obras do Fundo de Leitura de Lazer do IPV
« (…) Ao fundo, muito longe, desfilava a paisagem da noite, que de
certo modo servia de aço móvel àquela espécie de espelho; as
figuras humanas que reflectia de forma mais nítida recortavam-se
nele de certo modo como as figuras em sobreimpressão de um
filme. Não havia certamente nenhuma ligação entre as imagens
móveis do plano de fundo e as mais acentuadas, das duas
personagens; porém, tudo se mantinha dentro de uma unidade
fantástica, de tal modo a imaterial transparência das figuras
parecia corresponder e confundir-se com a impressão das trevas
da paisagem que a noite envolvia, para formar um só e mesmo
universo, uma espécie de mundo sobrenatural e simbólico, que já
não pertencia a este. Um mundo de beleza inefável e pelo qual
Shimamura se sentia inundado até ao coração, transtornado,
quando por acaso, lá fora, ao longe, na montanha, uma luz
cintilava de súbito, precisamente no meio do rosto da mulher,
atingindo o máximo inexprimível desta inenarrável beleza.(…)»
Yasunari Kawabata (1899-1972) foi o primeiro escritor japonês
galardoado com o prémio Nobel de literatura, em 1968. Terra de
Neve (1935-1947) é o seu romance mais célebre, uma obra desoladora, que conseguiu agradar ao
gosto ocidental e revitalizar nele a fantasia do japonês, gerada a partir da figura da geisha. De
linguagem poética e estilo singularmente subtil, a sua escita está relacionada com o género baiku da
poesia japonesa. Da sua restante obra destacam-se A Dançarina de Iza, O Mestre de Go, Chá e Amor,
e A Casa das Belas Adormecidas.
«Naquela sexta-feira à tarde Wolfe e eu estávamos sentados no
escritório. Os acontecimentos demonstrar-nos-íam que, fosse como
fosse, estava escrito que, em breve, tomaríamos conhecimento do
nome de Paul Chapin e dos seus engenhosos e profícuos métodos
de se vingar impunemente e pela medida grande. No entanto,
naquela tarde de sexta-feira, as primeiras chuvas de Novembro e a
falta de negócios proveitosos – falta que começava a tornar-se
penosa, de tão prolongada – combinaram-se para nos
proporcionar uma introdução – um prólogo, não uma parte da
acção principal – ao espectáculo prestes a começar. (…)»
Rex Stout (1886-1975) nasceu na cidade americana de Noblesville,
Indiana. Após uma breve passagem pela Universidade do Kansas,
alistou-se na Marinha em 1906 e durante dois anos serviu a bordo do
iate Mayflower, do Presidente Roosevelt, como subtenente. Em 1916
criou um sistema bancário escolar que seria implementado em mais
de quatrocentos estabelecimentos de ensino e que lhe garantiu
lucros confortáveis. Em 1927 abandonou os negócios e passou a
dedicar-se inteiramente à escrita. Publicou três romances, que
obtiveram críticas favoráveis, mas foi com a sua primeira obra
policial que alcançou o reconhecimento do grande público.
Picada Mortal surgiu em 1934 e com ela a personagem de Nero Wolfe, detetive excêntrico, amante de
boa comida e de belas orquídeas, que, juntamente com o jovem assistente Archie Goodwin, viria a
protagonizar dezenas de histórias. Em 1959, Rex Stout recebeu a distinção de Grande Mestre pela
Mystery Writers of America. Morreu em 1975, em Danbury, no Connecticut, cerca de um mês após a
publicação do seu último romance, Um Caso Familiar.
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As nossas sugestões WWW
APA Style e APA Style Blog
O Publication Manual of the American Psychological Association (6ª edição) é o manual
de estilo de referência para muitos académicos, estudantes, investigadores. Bem conhecido
pelo seu sistema de referência e citação, também oferece orientação sobre como escolher os
títulos, tabelas, figuras; como apresentar estatísticas; e sobre um processo/estilo de escrita que
resulte numa comunicação científica forte, simples e elegante.
Em complemento do Manual, as páginas APA Style e APA Style Blog oferecem, em
constante actualização, informação e resposta a diversas questões, de forma e estilo, colocadas
por quem escreve e publica regularmente ao estilo APA, constituindo um recurso útil que
recomendamos.

https://www.apastyle.org

https://blog.apastyle.org/

Boas leituras… Bom trabalho… E Boa saúde!
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