Boletim Informativo n.º85 - 15/06/2021

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Lei n.º 36-A/2021-Diário da República n.º 113/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-06-14
Assembleia da República
Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de
outubro.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2021-Diário da República n.º 113/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021-06-14
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 de junho, que altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19.
Resolução da Assembleia da República n.º 166/2021-Diário da República n.º 114/2021, Série I de 2021-06-15
Assembleia da República
Recomenda ao Governo a retoma de todas as modalidades desportivas e a abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos
desportivos.
Despacho n.º 5858/2021-Diário da República n.º 114/2021, Série II de 2021-06-15
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Altera o Despacho n.º 6608-A/2020 (2.ª série), de 24 de junho, que designou a equipa de coordenação e acompanhamento do programa da
presidência portuguesa da Rede EUREKA.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Informações Gerais
Cursos de Verão
A Universidade do Algarve (UAlg) divulga os Cursos de Verão, destinados a estudantes do ensino secundário, com o objetivo de promover o gosto
pelas diversas áreas de ensino e investigação e auxiliar os jovens na sua escolha vocacional no acesso ao ensino superior.
A edição de 2021 realiza-se online, através de videoconferências, entre as 09h00 e as 13h00.
A inscrição deve ser efetuada até dia ao 30 de junho (semana 1) e até dia ao 7 de julho (semana 2).
Fontes, Factos e Ficções: do ensino da História Contemporânea no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
As inscrições para a ação de formação, "Fontes, Factos e Ficções: do ensino da História Contemporânea no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico",
promovida pela Associação de Professores de História, decorrem até ao dia 5 de julho.
A iniciativa, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), realiza-se entre os dias 12 e 24 de julho, com duração
de 25 horas e na modalidade de formação à distância.

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