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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76-A/2021-Diário da República n.º 116/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-06-17
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade.
Regulamento n.º 560-A/2021-Diário da República n.º 116/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-06-17
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Regulamento de atribuição de bolsas excecionais para mitigação de impactos da COVID-19 nas atividades de investigação.
Resolução da Assembleia da República n.º 170/2021-Diário da República n.º 117/2021, Série I de 2021-06-18
Assembleia da República
Propõe a oferta de um exemplar da Constituição da República Portuguesa a cada estudante do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação
— Despacho – Renovação, por um período de cinco anos, improrrogável, do mandato como fiscal único do IGeFE, I.P., da Sociedade Ribeiro &amp;
Ferreira, SROC, Lda..

Informações Gerais
Jovens Criadores 2021
O concurso de jovens criadores organizado pela Fundação da Juventude e da responsabilidade do Instituto Português do Desporto e Juventude
(IPDJ. I.P.), visa promover uma oportunidade para quem ambiciona uma carreira no mundo artístico.
Numa primeira fase, as propostas serão submetidas para avaliação de um júri, que conta com várias figuras da cultura nacional e, na segunda fase,
os melhores projetos serão selecionados para participar na Mostra de Jovens Criadores e os artistas terão a oportunidade de expor as suas obras.
As candidaturas decorrem até ao dia 1 de julho para projetos individuais ou coletivos.
Workshops em “Educação Intercultural” e “Níveis de Proficiência Linguística”
O Centro de Línguas da Universidade do Minho (BabeliUM) promove, durante o mês de julho, ações de formação para os interessados nos temas
relacionadas com a Interculturalidade e o Multilinguismo.
Os Workshops em “Educação Intercultural” e “Níveis de Proficiência Linguística”, realizam-se em regime e-learning ou presencial e decorrem entre
os dias 7 e 28 de julho.
O prazo das inscrições decorre até aos dias 1 ou 16 julho, consoante as ações que pertende participar.

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