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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2021 - Diário da República n.º 33/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-02-17
Presidência do Conselho de Ministros
Reafeta até ao final do ano letivo de 2020-2021 a reserva de capacidade no Multiplexer A da televisão digital terrestre para a emissão do
#EstudoEmCasa - Ensino Secundário.
Resolução da Assembleia da República n.º 66/2021 - Diário da República n.º 34/2021, Série I de 2021-02-18
Assembleia da República
Recomenda ao Governo que apoie as organizações não governamentais de cariz ambiental no âmbito da crise pandémica, económica e social.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Despacho – Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Universidade Portucalense - Infante D. Henrique, Cooperativa de
Ensino Superior, C. R. L., entidade instituidora de estabelecimento de ensino superior privado, prossegue atividades regulares consideradas de
interesse educacional.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e Gabinete da Educação e da Secretária de Estado da Educação
Despacho – Procede à segunda alteração do Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro.

Informações Gerais
Provas de Avaliação Externa | 2020/2021
O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) disponibiliza, na sua página, informação complementar relativa aos procedimentos de realização das
provas de avaliação externa no corrente ano.
Seminário RRI - Como fazer investigação em tempos de pandemia?
Os Seminários Responsible Research and Innovation (RRI) do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) são encontros
informais mensais entre pares para debater problemas, experiências ou reflexões sobre ética e qualidade em investigação.
No próximo encontro serão discutidos os desafios metodológicos e práticos para o trabalho de investigação científica causados pela Covid-19.
A iniciativa tem lugar no dia 19 de fevereiro, às 14:00h, através da plataforma zoom.

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

FICHA TÉCNICA:
Edição - CIREP
Coordenação - Preciosa Pais
Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 1/1 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência

