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Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Aprova as alterações às tabelas de retenção na fonte, que se encontram em vigor para o continente no ano de 2022, relativamente aos rendimentos
de trabalho pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de julho de 2022.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado da Educação
— Portaria – Procede à segunda alteração da Portaria nº 224-A/2015, de 29 de julho, que define o regime de concessão do apoio financeiro por
parte do Estado, às entidades titulares de autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino artístico especializado.

Informações Gerais
Antropocénico!? … Uma Grande História…
O Centro Ciência Viva de Estremoz, a Universidade de Évora, a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e o Instituto
de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa reúnem-se no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa para, em conjunto, refletirem sobre uma
das mais importantes questões que atualmente se colocam à humanidade.
A iniciativa decorre entre os dias 14 a 16 de julho.
Recitais no Museu Nacional da Música | julho
No mês de julho, o Museu Nacional da Música e a Associação dos Amigos do Nacional da Música apresentam um programa vasto e diversificado de
recitais.
Para assistir, consulte as condições de reserva para cada evento.

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