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Lei n.º 46/2021-Diário da República n.º 134/2021, Série I de 2021-07-13
Assembleia da República
Concurso de vinculação extraordinária de docentes das componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado para o exercício de funções
nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos públicos de ensino.
Aviso n.º 13212/2021-Diário da República n.º 135/2021, Série II de 2021-07-14
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Torna pública a data em que se tornou efetiva a transmissão da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias da União das
Misericórdias Portuguesas, para a C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C. R. L.
Regulamento n.º 643/2021-Diário da República n.º 135/2021, Série II de 2021-07-14
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Primeira alteração ao Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Recomendação n.º 2/2021-Diário da República n.º 135/2021, Série II de 2021-07-14
Educação - Conselho Nacional de Educação
Recomendação sobre «A voz das crianças e dos jovens na educação escolar».
Despacho n.º 6938/2021-Diário da República n.º 135/2021, Série II de 2021-07-14
Educação - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Delegação e subdelegação de competências nos delegados regionais de educação.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Autoriza a Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.) a proceder à reprogramação dos encargos plurianuais decorrentes
do contrato de aquisição de serviços «Aquisição de Prestação de Serviços de Viagens, Transportes Aéreos, Alojamentos e Serviços
Complementares» para os Anos 2021 a 2024.
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Altera o Despacho n.º 3127-A/2021, de 23 de março, que autoriza a celebração de acordos de colaboração para investimentos em
escolas cofinanciadas pelo Portugal 2020.

Informações Gerais
Verão com Ciência 2021
As candidaturas ao apoio especial “Verão com Ciência 2021” decorrem até às 17h00, do dia 23 de julho.
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) promove a iniciativa para atividades de investigação científica e tecnológica em unidades de
I&amp;D, com vista à valorização da capacidade científica e tecnológica e a sua relação com o ensino superior e a sociedade.
Desafios para uma ciência em português e espanhol
A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), em colaboração com o Real Instituto Elcano, promove a
apresentação do Relatório de Progresso do estudo “Desafios para uma ciência em português e espanhol”, que decorre no dia 15 de julho, às 17h00.
Esta sessão integra um processo de consultas e entrevistas, realizadas ao longo de um ano para conhecer a situação e perspetivas em relação a
ambas as línguas no campo científico.
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