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Despacho n.º 395/2021 - Diário da República n.º 7/2021, Série II de 2021-01-12
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Fixa o prazo em que devem ser submetidos os pedidos de registo dos cursos técnicos superiores profissionais para entrada em funcionamento no
ano letivo de 2021-2022.
Despacho n.º 435-A/2021 - Diário da República n.º 7/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-01-12
Gabinete do Ministro
Cria o Grupo de Trabalho para os Cursos Artísticos Especializados (GTCAE).
Despacho n.º 448/2021 - Diário da República n.º 8/2021, Série II de 2021-01-13
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
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.
Despacho n.º 535/2021 - Diário da República n.º 8/2021, Série II de 2021-01-13
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Homologa a eleição do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa.
Despacho n.º 537/2021 - Diário da República n.º 8/2021, Série II de 2021-01-13
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
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
Lançamento do Handbook do projeto MINDtheGaps

Com o objetivo de sensibilizar para riscos da transição digital da Educação, a iniciativa handbooK visa divulgar e sensibilizar os docentes para o
conceito de Educação para a Cidadania Digital.
O lançamento será realizado numa sessão online, transmitida em língua inglesa, no dia 15 de janeiro.
A inscrição é gratuita, contudo, obrigatória.

Webinar - As obrigações do Estado na promoção da igualdade entre homens e mulheres, incluindo a comunicação inclusiva
O JurisAPP - Centro de Competências Jurídicas do Estado, em parceria com a CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, vai realizar
um Webinar sobre o tema “As obrigações do Estado na promoção da igualdade entre homens e mulheres, incluindo a comunicação inclusiva", que irá
decorrer no dia 26 de janeiro, das 9h30 às 13h00.
A sessão realiza-se em formato online, através da aplicação ZOOM.
A Inscrição é gratuita.

Questionário
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Questionário de Satisfação/2020
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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