Boletim Informativo n.º11 - 29/01/2021

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 6/2021 - Diário da República n.º 19/2021, Série I de 2021-01-28
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a reprogramação dos encargos plurianuais com os apoios decorrentes da celebração de contratos de patrocínio para o período 2020-2026.
Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021 - Diário da República n.º 19/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-28
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 14-A/2021 - Diário da República n.º 19/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-28
Assembleia da República
Autorização da renovação do estado de emergência.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
— Despacho – Reconhecimento do Colégio Português, localizado em Luanda, estabelecimento de educação e de ensino de iniciativa privada, como
entidade devidamente habilitada a exercer a lecionação da educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
— Despacho – Designa o licenciado César Israel Mendes de Sousa Paulo para exercer, em comissão de serviço, o cargo de subdiretor-geral da
Direção Geral da Administração Escolar.

Informações Gerais
Innovation Talks
A Agência Nacional de Inovação (ANI) vai promover, ao longo dos próximos meses, as Innovation Talks, cujo objetivo é demonstrar a importância do
fator inovação, enquanto motor de crescimento económico e social sustentado e dinamizar o diálogo sobre os desafios da atualidade.
As Innovation Talks acontecerão quinzenalmente, às quintas-feiras, entre as 12h00 e as 12h30 e serão de acesso livre.
Campeonato de Ciência e Escrita Criativa
O Campeonato de Ciência e Escrita Criativa visa contribuir para a dinamização da comunidade escolar, para o reforço da interação entre estudantes
e professores e para a promoção das competências de leitura e escrita e do gosto pela experimentação científica.
A iniciativa, promovida pelo Grupo 20|20, dirige-se a alunos do 1.º ciclo (3.º e 4.º anos) e do 2.º ciclo de escolaridade.
Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 24 de março.

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