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Publicado em Diário da República
Decreto n.º 3-F/2021
Presidência do Conselho de Ministros
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.
Despacho n.º 2215/2021 - Diário da República n.º 41/2021, Série II de 2021-03-01
Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do Ministro de
Estado e das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração Pública, Adjunto e da Educação e Adjunto, do Trabalho e da Formação
Profissional
Altera o Despacho n.º 3651-A/2019, de 1 de abril, que cria o grupo de projeto do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos
Adultos (PIAAC), e cria a respetiva Comissão de Acompanhamento.
Portaria n.º 97/2021 - Diário da República n.º 41/2021, Série II de 2021-03-01
Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e da Secretária de Estado do Orçamento
Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de empreitada de conclusão das obras de reabilitação das Escolas
Artísticas de Música e Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a assumir os encargos orçamentais decorrentes da
contratação de serviços de vigilância e segurança, para os anos económicos de 2021 e 2022.

Informações Gerais
Europa na Escola – Formação para Professores
A Direção-Geral da Educação (DGE) realiza a ação de formação “A Europa na Escola”, promovida pela representação da Comissão Europeia em
Portugal, com o objetivo de alargar o conhecimento e capacitar os professores dos diferentes níveis de escolaridade para o desenvolvimento de
atividades de Educação sobre a União Europeia, envolvendo os alunos nos diversos domínios de Cidadania e Desenvolvimento.
A formação à distância, com uma duração de 6 horas, destina-se a docentes de educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e do ensino
profissional.
As inscrições decorrem até ao dia 22 de março.
Ciclo de Webinars: Cidades Inteligentes - Mobilidade
O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, com o apoio do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar
(CinTurs), promove um ciclo de palestras sobre “Cidades inteligentes”, com o objetivo de partilhar os desafios e soluções encontradas e reforçar o
papel das universidades na ligação entre o conhecimento científico, a tecnologia e a sociedade.
As sessões realizam-se aos sábados, das 14h00 às 16h00, durante os meses de março e de abril.
A participação nos Webinars é gratuita e destina-se ao público em geral, mediante a inscrição em cada sessão.

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