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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Despacho Normativo n.º 21/2021-Diário da República n.º 139/2021, Série II de 2021-07-20
Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra.
Decreto-Lei n.º 61/2021-Diário da República n.º 140/2021, Série I de 2021-07-21
Procede ao reconhecimento de interesse público de três instituições de ensino superior privadas.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado da Educação
— Despacho – Procede à definição do número de docentes que, em cada ano letivo, colabora com o Plano Nacional das Artes exercendo as
funções de coordenação intermunicipal e o número de agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas que coordenam.

Informações Gerais
Concurso|InstaHeritage
Decorre, até ao dia 14 de agosto, o concurso "InstaHeritage", para jovens dos 18 aos 30 anos de idade com gosto pela fotografia e pelas redes
sociais.
A iniciativa integra a programação cultural da "AR&amp;PA Bienal Ibérica de Património Cultural 2021", um evento dedicado ao património cultural
que decorre na região de Leiria.
Reativar Desporto
A medida Reativar Desporto integra, em conjunto com o reforço dos programas PRID - Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas e
PNDpT - Programa Nacional Desporto para Todos, o Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovado pelo Governo
para dinamizar o desporto, atendendo ao contexto pandémico.
A medida é dirigida a clubes desportivos, associações promotoras do desporto e outras entidades, cujo objeto compreenda ou capacite o desporto
de base.
As candidaturas encontram-se a decorrer até ao dia 16 de agosto.

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