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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2021-Diário da República n.º 169/2021, Série I de 2021-08-31
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025.
Portaria n.º 354/2021-Diário da República n.º 169/2021, Série II de 2021-08-31
Finanças e Educação - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e da Educação
Autoriza a assunção de encargos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de transporte escolar dos alunos com necessidades especiais,
relativos ao ano letivo de 2021/2022.
Despacho n.º 8652-A/2021-Diário da República n.º 169/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-08-31
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Abertura da plataforma de candidatura online na 1.ª fase do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público para a matrícula e
inscrição no ano letivo de 2021-2022.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
— Despacho – Fixa os valores anuais do subsídio por turma e por curso a atribuir aos cursos de educação e formação de jovens ministrados nas
escolas profissionais privadas, que funcionem na Área Metropolitana de Lisboa e na Comunidade Intermunicipal do Algarve.

— Despacho – Fixa os valores anuais do subsídio por turma e por curso a atribuir aos cursos profissionais ministrados nas escolas profissionais
privadas, que funcionem na Área Metropolitana de Lisboa e na Comunidade Intermunicipal do Algarve.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Aviso – Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Associação Portuguesa de
Ultimate e Desportos de Disco.

Informações Gerais
Curso «Grego Antigo: Língua Viva - Iniciação I»
A Associação Clenardus promove o curso "Grego Antigo: Língua Viva - Iniciação I", utilizando uma metodologia baseada numa abordagem
comunicativa análoga à utilizada na docência das línguas modernas.

Dirigida a Professores do Ensino Básico e Secundário e a todos os interessados em conhecer e/ou aprofundar a língua e a cultura gregas, o curso
decorrerá entre os dias 25 de setembro e 27 de novembro, em formato e-learning.

A formação está acreditada com 1 Crédito – 25 horas.
Programa - Os 7 Mais Ameaçados
O programa “Os 7 Mais Ameaçados” é uma campanha da sociedade civil para salvar o património europeu em perigo dando a conhecer os locais, as
avaliações de especialistas independentes e as ações a seguir. O Banco Europeu de Investimento atribui um financiamento aos “7 mais nomeados”
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para iniciar a implementação da sua recuperação.

A iniciativa é gerida pela Europa Nostra, a principal rede europeia do património representada em Portugal pelo Centro Nacional de Cultura, em
parceria com o Instituto do Banco Europeu de Investimento e com o apoio do Programa Europa Criativa da União Europeia, e as nomeações devem
ser submetidas até ao dia 17 de setembro.

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