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Publicado em Diário da República
Portaria n.º 56/2022-Diário da República n.º 15/2022, Série II de 2022-01-21
Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e da Secretária de Estado do Orçamento
Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a proceder à reprogramação dos encargos plurianuais relativos ao contrato de empreitada de conclusão das
obras de modernização da Escola Secundária João de Barros, no Seixal.
Despacho n.º 886/2022-Diário da República n.º 15/2022, Série II de 2022-01-21
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Determina a constituição do Painel Independente de Alto Nível de seleção e acompanhamento do «Programa Nacional para o Alojamento no Ensino
Superior - PNAES».
Despacho Normativo n.º 1/2022-Diário da República n.º 15/2022, Série II de 2022-01-21
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Bragança.
Aviso n.º 1354/2022-Diário da República n.º 15/2022, Série II de 2022-01-21
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Apreciação pública do Projeto de Regulamento para Avaliação e Financiamento Plurianual de Unidades de I&amp;D.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Designação do grupo de trabalho técnico de monitorização e acompanhamento de percursos de estudantes estrangeiros em
Portugal.
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Aviso – Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Promotora de
Montanhismo e Escalada.

Informações Gerais
Concurso Nacional Escolas | Biodiversidade: Preservar e Regenerar
O Jardim Zoológico de Lisboa, em parceria com a Associação Bandeira Azul para a Europa (ABAE), promove o concurso nacional para escolas
“Biodiversidade: Preservar e Regenerar”.
Dirigido a crianças e jovens da educação pré-escolar, ensinos básico, secundário, profissional e superior, o concurso é uma oportunidade de
educação ambiental, destinada ao desenvolvimento de uma população consciente e informada sobre a Biodiversidade local. A iniciativa visa também
a sensibilização para as boas práticas diárias para a sua conservação, através de ações dirigidas a toda a comunidade, em especial àquela onde
estão inseridas.
As inscrições decorrem até ao dia 28 de fevereiro.
Formação Internacional de Docentes - “Intercultural Learning at School - from Internationalisation to Mobility”
Encontram-se a decorrer, até ao dia 31 de janeiro, as inscrições para a primeira formação internacional de docentes no âmbito da Expert Network on
Recognition of outcomes of learning periods abroad in general secondary education, promovida pela European Federation for Intercultural Learning
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(EFIL).
A formação, intitulada Intercultural Learning at School - from Internationalisation to Mobility, decorrerá em Tessalónica, na Grécia, no mês de março e
terá como principal temática a interculturalidade, internacionalização e mobilidade nas escolas.
O evento terá a duração de três dias e os trabalhos decorrerão em língua inglesa.

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