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Publicado em Diário da República
Lei n.º 28/2021-Diário da República n.º 96/2021, Série I de 2021-05-18
Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1986 e 1991.
Resolução da Assembleia da República n.º 142/2021-Diário da República n.º 96/2021, Série I de 2021-05-18
Recomenda ao Governo o fim da precariedade laboral que atinge os bolseiros de investigação científica e a valorização desta área.
Despacho n.º 5012/2021-Diário da República n.º 96/2021, Série II de 2021-05-18
Designação, em comissão de serviço, no cargo de delegado regional de Educação da Direção de Serviços da Região Norte.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Determina a concessão a Telma Alexandra Pinto Monteiro da Medalha de Honra ao Mérito Desportivo.

Informações Gerais
Prémio Pedro Matos 2021
O Prémio Pedro Matos, promovido pelo Instituto Politécnico de Leiria, é uma iniciativa na área da matemática destinada a estudantes do 3.º ciclo do
ensino básico e a estudantes do ensino secundário, que podem candidatar-se individualmente ou em grupo.
A 13.ª Edição do prémio tem como tema “Matemática e o Planeta Terra” e pretende desafiar estudantes e professores a refletir sobre diversas
temáticas, com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade do Planeta.
A pré-inscrição decorre até ao dia 21 de maio.
Webinar - Restauro e Gestão de Zonas Ribeirinhas
O webinar "Restauro e Gestão de Zonas Ribeirinhas" destina-se a gestores e técnicos com incumbências na gestão das linhas de água, proprietários
de terreno contíguos, alunos de licenciaturas ligadas ao ambiente, e todos os que se interessarem pelo tema.
O evento, organizado pela Ordem dos Biólogos, tem como objetivo transmitir os conceitos ecológicos mais importantes e as melhores práticas na
gestão e recuperação das zonas ribeirinhas, de forma clara e com exemplos práticos.
A iniciativa terá lugar no dia 23 de junho.

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