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Resolução da Assembleia da República n.º 229/2021Diário da República n.º 149/2021, Série I de 2021-08-03
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Recomenda ao Governo a construção urgente de uma escola secundária e a ampliação e requalificação da Escola Básica e Secundária Michel
Giacometti, na freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.
Decreto-Lei n.º 70/2021Diário da República n.º 149/2021, Série I de 2021-08-03
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2021Diário da República n.º 149/2021, Série I de 2021-08-03
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Autoriza a realização da despesa relativa ao fornecimento de refeições escolares no período compreendido entre 1 de setembro de 2021 e 31 de
agosto de 2022, para as regiões Centro e Alentejo.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Regulamento do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público para a matrícula e
inscrição no ano letivo de 2021-2022.
— Portaria – Regulamento geral dos concursos institucionais para ingresso nos cursos ministrados em estabelecimentos de ensino superior privado
para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2021-2022.

Informações Gerais
3. ª Edição da Conferência Internacional de Gestão de Recursos Humanos
O Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG (ADVANCE/CSG-ISEG) e a Faculdade de Administração de Empresas da Universidade de
Macau promovem esta 3.ª Edição, com o tema “Contribuição da Gestão de Recursos Humanos para a Sustentabilidade” e convida os investigadores
à submissão de artigos até ao dia 31 de agosto.

Florestas à moda do Porto - caracterizando a cidade pelas suas árvores ancestrais e atuais
A 4.ª Edição dos Roteiros do Conhecimento em parceria com o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, promove uma
visita guiada que dará a conhecer as árvores que compõem a cidade nos dias de hoje, mas também os registos de herbário das árvores que
compunham as florestas há centenas de anos e os registos fósseis das florestas luxuriantes do tempo do Carbonífero.
A iniciativa realiza-se no dia 6 de agosto, no Polo Central do Museu de História Nacional e da Ciência - Edifício Histórico da Reitoria da Universidade
do Porto.

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