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Publicado em Diário da República
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 545/2021-Diário da República n.º 181/2021, Série I de 2021-09-16
Tribunal Constitucional
Não declara a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 3.º da Lei n.º 16/2021, de 17 de abril, na parte em que adita o artigo 4.º-C ao
Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro (estabelece medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais), e,
através deste, altera os n.os 7 e 8 do artigo 23.º e os n.os 7 e 8 do artigo 24.º, ambos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; não declara a
inconstitucionalidade da norma do artigo 2.º da Lei n.º 16/2021, de 7 de abril, na parte em que introduz uma alínea b) do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º
8-B/2021, de 22 de janeiro; declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo 3.º da Lei n.º 16/2021, de 7 de
abril, na parte em que adita o artigo 4.º-C ao Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro e, através deste, altera os n.os 2 e 3 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo 2.º da Lei n.º
16/2021, de 7 de abril, na parte em que altera o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro; declara a inconstitucionalidade, com
força obrigatória geral, da norma contida no artigo 2.º da Lei n.º 15/2021, de 7 de abril, que alterou, em sede de apreciação parlamentar, o n.º 6 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro; ressalva, nos termos do n.º 4 do artigo 282.º da Constituição, por motivos de segurança
jurídica e de equidade, os efeitos produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais, até à publicação deste Acórdão no Diário da República.
Despacho n.º 9177/2021-Diário da República n.º 181/2021, Série II de 2021-09-16
Finanças, Planeamento e Educação - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e dos Ministros do Planeamento e da Educação
Autorização de lançamento de avisos de abertura de candidaturas para o ano letivo de 2021-2022 para os cursos profissionais e cursos de educação
e formação de jovens.
Despacho n.º 9181/2021-Diário da República n.º 181/2021, Série II de 2021-09-16
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Subdelega poderes no diretor-geral dos Estabelecimentos Escolares, licenciado João Miguel dos Santos Gonçalves.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Renovação da comissão de serviço de Manuel Isabelinho Miguéns, no cargo de Secretário-Geral do Conselho Nacional de
Educação.
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
— Despacho – Altera a composição do Júri Nacional de Exames.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Despacho – Concede o Colar de Honra ao Mérito Desportivo ao Sporting Clube de Portugal.
— Despacho – Reconhece como sendo de interesse público o Portugal Rugby Youth Festival 2021.

Informações Gerais
NÓS, LISBOA
O Museu de Lisboa promove o projeto "Nós, Lisboa", que visa despertar o interesse e a curiosidade sobre a história de Lisboa, o seu território e
população.
O projeto pretende suscitar o debate, a reflexão e o pensamento crítico em torno de questões relevantes para a cidade e a sua população.
A participação é gratuita, mediante reserva efetuada via e-mail.
Conferências Itinerantes, Aproximar, interagir, debater. Reforçar a comunidade científica das Ciências da Educação, 2021 | Educar e
Investigar em tempos de Covid-19
A Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) organiza a primeira das três conferências que compõem o 2.º Ciclo de Conferências
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Itinerantes, sendo a instituição acolhedora o Instituto Politécnico de Bragança.
O evento abordará questões relacionadas com a literacia mediática e decorre no dia 29 de setembro, a partir das 17h.
A participação é gratuita e a inscrição obrigatória.

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