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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2021-Diário da República n.º 173/2021, Série I de 2021-09-06
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga o mandato da Estrutura de Missão para a Promoção do Sucesso Escolar.
Despacho n.º 8805/2021-Diário da República n.º 173/2021, Série II de 2021-09-06
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
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 n.º 8806/2021-Diário da República n.º 173/2021, Série II de 2021-09-06
Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
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.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
Despacho – Subdelegação de poderes, com faculdade de subdelegação, na Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira.

Informações Gerais
V Edição do Prémio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos
A Organização de Estados Ibero-americanos e a Fundação SM prorrogaram o prazo de inscrição para a quarta edição do Prémio de Educação em
Direitos Humanos Óscar Arnulfo Romero.
Os projetos de escolas e organizações da sociedade civil, que tenham trabalhado em favor do direito à educação, à convivência na escola ou à Paz,
podem ser apresentados até ao dia 31 de outubro.
Este ano o prémio também destacará iniciativas que visaram garantir o direito à saúde na sala de aula, assim como aquelas que incentivam o papel
ativo das instituições de ensino e das organizações da sociedade civil na superação dos novos desafios educacionais gerados pela crise da
COVID-19.
5.ª Edição do JDM - Congresso Internacional de Jornalismo e Dispositivos Móveis
O Congresso Internacional de Jornalismo e Dispositivos Móveis é organizado no âmbito do Labcom – Comunicação e Artes, unidade de investigação
da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, e vai decorrer em formato online, nos dias 13 e 14 de dezembro.
O evento visa analisar o estado do ecossistema mediático, focado na relação entre o jornalismo e os dispositivos móveis, e o prazo para a
submissão de trabalhos termina no dia 31 de outubro.

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