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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Regulamento n.º 5/2021 - Diário da República n.º 3/2021, Série II de 2021-01-06
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Regulamento Arquivo.pt.
Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021 - Diário da República n.º 3/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-06
Presidência da República
Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.
Resolução da Assembleia da República n.º 1-A/2021 - Diário da República n.º 3/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-06
Assembleia da República
Autorização da renovação do estado de emergência.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Despacho – Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela
Associação Centro de Medicina P5 é de natureza científica.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Despacho – Cria um grupo de trabalho com o objetivo de propor um plano para o desenvolvimento integrado e sustentável do Centro Desportivo
Nacional do Jamor (CDNJ).

Informações Gerais
Concurso Clima extremo – Uma Ameaça Global
O Jardim Zoológico de Lisboa, em parceria com a Direção-Geral da Educação (DGE) e com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), através
do Programa ECO ESCOLAS, promove o concurso Clima Extremo - Uma Ameaça Global, destinado a crianças e jovens da educação pré-escolar, do
ensino básico (1.º, 2.º, e 3.º ciclos) e do ensino secundário.
O tema a trabalhar pretende estimular as crianças e jovens para uma consciência ecológica e de respeito pelo Ambiente, através de projetos
interdisciplinares atrativos, sensibilizando e incentivando a comunidade educativa e local para boas práticas ambientais e para a mudança de
comportamentos.
As inscrições decorrem até ao dia 31 de janeiro e as entregas de trabalhos até ao dia 12 de abril.
Webinar Educação - Avaliação Justa e Formativa
Organizado pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (IPPS-ISCTE), o ciclo de
conferências "A Resposta da Administração Pública Central à Covid-19" inicia-se com o webinar "Educação - Avaliação Justa e Formativa", a realizar
no dia 11 de janeiro, pelas 16h, transmitido em direto pelo youtube.
A participação no evento é gratuita e dirigida ao público em geral.

Questionário
Questionário de Satisfação/2020
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Ao longo do ano de 2020, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.
A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).
As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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