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Publicado em Diário da República
Portaria n.º 336/2022-Diário da República n.º 34/2022, Série II de 2022-02-17
Finanças e Educação - Gabinetes da Secretária de Estado do Orçamento e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Autoriza o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a proceder à repartição de encargos plurianuais relativos à aquisição de serviços de
limpeza, nos seus diversos edifícios, para o biénio 2022-2023.

Diplomas para Publicação em Diário da República
— Despacho – Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Lista nominativa, homologada, de trabalhadores com vínculo de emprego público da carreira subsistente de chefe de serviços de administração
escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e de assistente operacional a transitar para o mapa de pessoal dos Municípios.
— Portaria – Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Procede à criação e regulamentação do Programa Trajetos.

Informações Gerais
Semana da Leitura|Ler sempre. Ler em qualquer lugar.

No âmbito da Semana da Leitura, que decorre entre os dias 7 e 11 de março, em regime semipresencial, o Plano Nacional de Leitura (PNL)
apresenta um programa com diferentes atividades diárias, e convida as escolas e as entidades públicas e privadas a promoverem atividades para
festejar a leitura como ato de prazer, de imaginação e de conhecimento, lugar de encontro, criativo e colaborativo.

Palestra Equipa UAlg - Cavalos Marinhos na Ria Formosa: Sobrevivência num mundo em mudança
A Equipa UAlg da Universidade do Algarve promove a palestra – “Cavalos Marinhos na Ria Formosa”, que terá lugar no dia 10 de março, na Escola
Básica Dom Dinis, Quarteira.
A iniciativa visa dar a conhecer a biologia e ecologia dos cavalos marinhos, informar sobre os motivos que levaram a um decréscimo na espécie e o
que está a ser efetuado pela sua conservação.
O evento destina-se a alunos do 8.º ano de escolaridade.

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