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Legislação e jurisprudência
Resolução da Assembleia da República n.º 59/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série I de 201905-02
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que leve a cabo o processo de avaliação da aplicação do RJIES
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/59/2019/05/02/p/dre/pt/html
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série I de 2019-0502
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o Programa de Investimentos na Área da Saúde e autoriza a respetiva despesa
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/77/2019/05/02/p/dre/pt/html
Lei n.º 31/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série I de 2019-05-03
Assembleia da República
Regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e
arquivos públicos
https://data.dre.pt/eli/lei/31/2019/05/03/p/dre/pt/html
Regulamento n.º 391/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03
Ordem dos Enfermeiros
Regulamento das competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna
e obstétrica
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122216892/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-0503&date=2019-05-01&dreId=122202664
Regulamento n.º 392/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03
Ordem dos Enfermeiros
Regulamento das competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122216893/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-0503&date=2019-05-01&dreId=122202664
Regulamento n.º 394/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03
Instituto Politécnico de Viseu
Regulamento de Orientação Tutorial da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122216929/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-0503&date=2019-05-01&dreId=122202664
Regulamento n.º 398/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série II de 2019-05-06
Ordem dos Enfermeiros
Regulamento da Competência Acrescida Diferenciada e Avançada em Estomaterapia
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122229322/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-0506&date=2019-05-01&dreId=122217242
Deliberação n.º 512/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série II de 2019-05-06
Instituto Politécnico de Viseu
Tabela de Taxas e Emolumentos do Instituto Politécnico de Viseu
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122229357/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-0506&date=2019-05-01&dreId=122217242
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Resolução da Assembleia da República n.º 62/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série I de 201905-06
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que promova junto dos órgãos de comunicação social a elaboração de um código
de conduta adaptado à Convenção de Istambul para a adequada cobertura noticiosa de casos de
violência doméstica
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/62/2019/05/06/p/dre/pt/html
Decreto-Lei n.º 63/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série I de 2019-05-16
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/63/2019/05/16/p/dre/pt/html
Aviso n.º 8456/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série II de 2019-05-16
Ordem dos Psicólogos Portugueses
Projeto de Regulamento que Define o Ato do Psicólogo
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122317090/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&day=2019-0516&date=2019-05-01&dreId=122310420
Decreto-Lei n.º 71/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série I de 2019-05-27
Presidência do Conselho de Ministros
Altera o regime da carreira especial de enfermagem, bem como o regime da carreira de enfermagem nas
entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/71/2019/05/27/p/dre/pt/html
Decreto-Lei n.º 73/2019 - Diário da República n.º 102/2019, Série I de 2019-05-28
Presidência do Conselho de Ministros
Procede à criação da Escola Portuguesa de São Paulo - Centro de Ensino da Língua e Cultura Portuguesa
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/73/2019/05/28/p/dre
Portaria n.º 168/2019 - Diário da República n.º 104/2019, Série I de 2019-05-30
Finanças, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Aprova, em anexo à presente portaria e da qual fazem parte integrante, os estatutos da Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.
https://data.dre.pt/eli/port/168/2019/05/30/p/dre

Jornal Oficial da União Europeia
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «O diálogo social para a promoção da
inovação na economia digital» (parecer de iniciativa)
(2019/C 159/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2019:159:TOC
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «A mulher nos Balcãs Ocidentais»
(parecer de iniciativa)
(2019/C 159/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0007.01.POR&toc=OJ:C:2019:159:TOC
4

Newsletter n.º 73 do Centro de Documentação e Informação da ESSV (Maio de 2019)

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece o Centro Europeu de Competências Industriais,
Tecnológicas e de Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de
Coordenação» (COM(2018) 630 final — 2018/0328 (COD))
(2019/C 159/10)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0063.01.POR&toc=OJ:C:2019:159:TOC
P8_TA(2018)0066
Igualdade de género nos acordos de comércio da UE
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de março de 2018, sobre a igualdade de género nos
acordos de comércio da UE (2017/2015(INI))
(2019/C 162/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0009.01.POR&toc=OJ:C:2019:162:TOC
P8_TA(2018)0067
Regiões mais atrasadas na UE
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de março de 2018, sobre as regiões mais atrasadas na
UE (2017/2208(INI))
(2019/C 162/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0024.01.POR&toc=OJ:C:2019:162:TOC
P8_TA(2018)0068
Papel das regiões e das cidades da UE na implementação do Acordo de Paris da COP 21 sobre as
alterações climáticas
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de março de 2018, sobre o papel das regiões e das
cidades da UE na implementação do Acordo de Paris da COP 21 sobre as alterações
climáticas (2017/2006(INI))
(2019/C 162/04)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0031.01.POR&toc=OJ:C:2019:162:TOC
P8_TA(2018)0075
Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2018, sobre o próximo QFP: preparação da
posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 (2017/2052(INI))
(2019/C 162/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0051.01.POR&toc=OJ:C:2019:162:TOC
P8_TA(2018)0076
Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2018, sobre a reforma do sistema de
recursos próprios da União Europeia (2017/2053(INI))
(2019/C 162/07)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0071.01.POR&toc=OJ:C:2019:162:TOC
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P8_TA(2018)0081
Homicídios por compaixão no Uganda
Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de março de 2018, sobre os homicídios por compaixão
no Uganda (2018/2632(RSP))
(2019/C 162/12)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0112.01.POR&toc=OJ:C:2019:162:TOC
Resolução do Comité das Regiões Europeu — Combater o discurso de ódio e os crimes de ódio
(2019/C 168/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu sobre «Uma nova Agenda Europeia para a Investigação
e a Inovação — a oportunidade para a Europa traçar o seu futuro»
(2019/C 168/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu sobre a «Inteligência artificial para a Europa»
(2019/C 168/03)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0011.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
Parecer do Comité das Regiões sobre o «Rumo a um Oitavo Programa de Ação em matéria de
Ambiente»
(2019/C 168/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0027.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu sobre a «Europa Criativa e Uma Nova Agenda para a
Cultura»
(2019/C 168/07)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0037.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
Parecer do Comité das Regiões Europeu sobre o «Programa Erasmus para o ensino, a formação, a
juventude e o desporto»
(2019/C 168/08)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0049.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
Parecer

do

Comité

das

Regiões

Europeu

sobre

«Segurança

rodoviária

e

mobilidade

automatizada»
(2019/C 168/10)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0081.01.POR&toc=OJ:C:2019:168:TOC
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Regulamento (UE) 2019/796 do Conselho de 17 de maio de 2019 relativo a medidas restritivas
contra os ciberataques que constituem uma ameaça para União ou os seus EstadosMembros
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.129.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:129I:TOC
Decisão (PESC) 2019/797 do Conselho de 17 de maio de 2019 relativa a medidas restritivas contra
os ciberataques que constituem uma ameaça para a União ou os seus Estados-Membros
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.129.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2019:129I:TOC
Regulamento (UE) 2019/788 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019 sobre a
iniciativa de cidadania europeia
(Texto relevante para efeitos do EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0055.01.POR&toc=OJ:L:2019:130:TOC
Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019 relativa aos
direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE
e 2001/29/CE
(Texto relevante para efeitos do EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.POR&toc=OJ:L:2019:130:TOC
Diretiva (UE) 2019/770 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2019 sobre certos
aspetos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais
(Texto relevante para efeitos do EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:136:TOC
Regulamento de Execução (UE) 2019/772 da Comissão de 16 de maio de 2019 que altera o
Regulamento (UE) n.o 1300/2014 no que respeita ao inventário de ativos com vista a identificar
as barreiras à acessibilidade, prestar informações aos utilizadores e monitorizar e avaliar os
progressos em matéria de acessibilidade
(Texto relevante para efeitos do EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.139.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:139I:TOC
Convite à Apresentação de Propostas GR/002/19
Apoio a atividades de sensibilização sobre o valor da propriedade intelectual e os danos
causados pela contrafação e a pirataria
(2019/C 181/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.181.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2019:181:TOC
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Retificação do convite à apresentação de propostas — GR/002/19 — Apoio a atividades de
sensibilização sobre o valor da propriedade intelectual e os danos causados pela
contrafação e a pirataria
( «Jornal Oficial da União Europeia» C 181 de 27 de maio de 2019 )
(2019/C 185/14)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0024.01.POR&toc=OJ:C:2019:185:TOC

Sugestões de leitura de lazer
“Algo de misterioso e inexplicável acontece durante a noite na
biblioteca da família d’Esparvieu. O padre Sariette, responsável
por zelar pelos mais de trezentos e sessenta mil valiosos volumes
que a compõem, encontra-a de manhã cedo sempre em total
desordem: prateleiras vazias, livros espalhados ou amontoados
sem critério, raros in-fólios abertos de par em par, com as suas
folhas dobradas.
Por esta mesma altura, o jovem Maurício d’Esparvieu, herdeiro
da família, tem um encontro surpreendente com Arcádio, o seu
anjo-da-guarda. Aborrecido com a sua monótona vida de anjo
e decidido a examinar os fundamentos da fé, Arcádio passou os
últimos meses embrenhado em leituras, pondo a saque a
famosa biblioteca da família. Resultado de tanto estudo:
Arcádio já não mais acredita que Deus é o Bem supremo. Pelo
contrário, considera-o um tirano usurpador e pretende incitar os
anjos a uma nova guerra pelo poder celestial. Está em curso
uma Revolta dos Anjos! Contudo, Arcádio descobre igualmente
os prazeres da vida terrena e boémia de Paris…
Retrato mordaz e divertido de uma sociedade conservadora,
crítica velada contra a violência e todas as formas de poder
instituído, ‘A Revolta dos Anjos’, último romance escrito por Anatole France, é considerada uma obraprima intemporal da literatura (…)”.
Fonte: A Revolta dos Anjos (editora cavalo de ferro).
Anatole France (1844-1924), pseudónimo de François-Anatole Thibault, nasceu em Paris. Filho de um
livreiro, desempenhou funções na Biblioteca do Senado, ao mesmo tempo que escreveu artigos de
crítica e publicou poesia em jornais e revistas. Em 1896 foi eleito membro da Academia Francesa.
Experimentou vários géneros literários – os seus contos ‘Jocaste’ e ‘Le Chat Maigre’ foram elogiados por
Flaubert -, mas foi no romance que a sua vocação de escritor mais se evidenciou. O seu primeiro
sucesso adveio com ‘Thaïs’ (1890), reevocação decadente do período clássico, adaptado a libreto da
ópera homónima composta por Massenet. Seguiram-se outros ronamces famosos como ‘Le Lys Rouge’
(1894), e quatro volumes reunidos sob o título ‘Histoire Contemporaine’ (1897-1901) que marcam, em
definitivo, a maturidade expressiva do escritor e o seu interesse por temas sociais e políticos. Nas obras
do período final da sua vida destacam-se ‘Vie de Jeanne d’Arc’ (1908), o romance histórico que
decorre na época da Revolução Francesa ‘Les Dieux ont Soif’ (1912) e ‘A Revolta dos Anjos’ (1914).
Escritor culto e de refinada elegância de estilo, Anatole France manifestou, sob a veste de um irónico
cepticismo, um indulgente desencanto pela sociedade da sua época. Em 1924 foi-lhe atribuído o
Prémio Nobel da Literatura pelo conjunto da sua obra.
Fonte: A Revolta dos Anjos (editora cavalo de ferro).
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As nossas sugestões WWW
PORDATA kids
Projecto da PORDATA destinado aos mais jovens, principalmente entre os 8 e os 12 anos. O site tem
uma linguagem simples e um visual atractivo e está preparado para telemóveis, tablets,
computadores. Os dados apresentados são provenientes de fontes oficiais e referem-se a Portugal e
também, sempre que possível, a todos os municípios do país e ainda aos 28 países da União Europeia.
Contém informação permanentemente actualizada sobre vários assuntos abordados nas metas
curriculares do 3º ao 6º ano de escolaridade.
Temas abordados: Ambiente, Ciência e Tecnologia, Cultura e Desporto, Educação, Emprego,
Famílias, Justiça, População, Saúde, Turismo. Os dados são apresentados em forma de pergunta. Site
muito útil para alunos e professores na aprendizagem da Matemática, Estudo do Meio, História e
Geografia, entre outras matérias. A explorar…

https://www.pordatakids.pt/

Bom humor

Fonte: https://www.pinterest.pt/

Fonte: https://www.pinterest.pt/

Boas leituras… Bom trabalho… Boa Saúde!
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