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Portaria n.º 86/2022-Diário da República n.º 25/2022, Série I de 2022-02-04
Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Regulamenta os cursos de educação e formação de adultos, designados por «cursos EFA».
Decreto-Lei n.º 22/2022-Diário da República n.º 25-A/2022, Série I de 2022-02-06
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas relativas ao Certificado Digital COVID da UE.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2022-Diário da República n.º 25-A/2022, Série I de 2022-02-06
Presidência do Conselho de Ministros
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Aviso n.º 2446/2022-Diário da República n.º 26/2022, Série II de 2022-02-07
Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Procedimento de seleção de entidade promotora da edição de 2022 para a metodologia ativa da Dança do Dispositivo 2.2 da Medida 2 do Programa
Cuida-te +.

Informações Gerais
Fórum Jovem Talento da Gastronomia (JTG)
A Escola Profissional de Esposende acolhe, no dia 8 de fevereiro, a final nacional do concurso promovido pelo movimento Jovem Talento da
Gastronomia (JTC).
A iniciativa destina-se a estudantes e a jovens profissionais de hotelaria e restauração (cozinha, pastelaria, bar, serviço de sala e gestão).
No dia 9 de fevereiro decorre o Fórum JTG, em formato online, com o testemunho e experiência de vários profissionais da área, através de debates,
conversas ou demonstrações de cozinha, bar e pastelaria.
Oceanário de Lisboa | Ocean Leaders e School Tours
Os Ocean Leaders são atletas portugueses de referência internacional em desportos aquáticos, que através das suas experiências pretendem
sensibilizar e envolver os jovens em assuntos relacionados com o oceano, com o objetivo de estimular a criatividade, a comunicação e a participação
ativa na proteção do oceano.
O School Tour online é um formato original de promoção de literacia do oceano e de apoio aos professores com soluções dinâmicas e divertidas em
contexto de sala de aula.
Os programas são gratuitos e requerem reserva prévia.
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