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Publicado em Diário da República
Portaria n.º 29-A/2022-Diário da República n.º 6/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-01-10
Finanças, Planeamento e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Estabelece as condições específicas de financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência de operações destinadas ao alojamento de
estudantes do ensino superior, introduzindo alterações à Portaria n.º 311-A/2021, de 20 de dezembro.
Decreto-Lei n.º 13/2022-Diário da República n.º 8/2022, Série I de 2022-01-12
Presidência do Conselho de Ministros.
Aprova o Regime Jurídico do Ensino Superior Público Policial e consagra a sua organização e especificidades no contexto do ensino superior público
nacional.
Deliberação n.º 43/2022-Diário da República n.º 8/2022, Série II de 2022-01-12
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.
Delegação de competências do conselho diretivo.

Informações Gerais
Ciclo de conferências «Conhecimento e informação para o desenvolvimento»
No âmbito do dia internacional da educação, celebrado no dia 24 de janeiro, o Instituto de Altos Estudos (IAE) da Academia das Ciências de Lisboa
promove o ciclo de conferências “Educação, política e os riscos contemporâneos da democracia”.
As conferências realizam-se a partir do dia 17 de janeiro, às 18h00, em formato online, através da plataforma Zoom, e são de acesso livre mediante
inscrição prévia.
2.º Congresso do Ensino Artístico Especializado - Teoria e prática
O 2.º Congresso do Ensino Artístico Especializado, organizado pela Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP)
terá lugar nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, na Fundação Calouste Gulbenkian.
Este evento tem como objetivo promover e aprofundar a articulação entre o conhecimento produzido nas instituições do ensino superior e as ações
desenvolvidas nas instituições do ensino básico e secundário, através de conferências, apresentações de comunicações, painéis de discussão e
workshops.
As inscrições decorrem até ao dia 30 de janeiro e a participação é valida como formação para efeitos laborais.
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