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Decreto-Lei n.º 57-C/2022-Diário da República n.º 172/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-09-06
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2022-Diário da República n.º 172/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-09-06
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação.
Portaria n.º 669/2022-Diário da República n.º 173/2022, Série II de 2022-09-07
Presidência do Conselho de Ministros e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes das Ministras da Presidência e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior
Define os termos em que são constituídos consórcios entre o Instituto Nacional de Administração, I. P., e instituições de ensino superior e do sistema
científico e tecnológico, com vista ao desenvolvimento de ações de formação na Administração Pública.

Informações Gerais
Movimento do Dia de Aulas ao Ar Livre
O "Dia de Aulas ao Ar Livre" é um movimento global que visa proporcionar o contato com o ar livre, para que esta seja uma realidade diária na vida
das crianças, e promove a aprendizagem e a brincadeira.
As prioridades do Movimento consistem na partilha de ideias sobre como manter a ligação com a natureza, reunir a comunidade para celebrar o ar
livre e facilitar a comunicação entre a comunidade internacional de professores, pais e crianças.
A iniciativa decorre no dia no dia 3 de novembro, mediante inscrição prévia.
Temporada Portugal França/Saison France Portugal 2022
No âmbito da Temporada Portugal França/Saison France Portugal 2022, a decorrer até ao mês de outubro, estão programadas, quer em Portugal,
quer em França, diversas iniciativas culturais e artísticas.
O evento visa destacar as numerosas colaborações de artistas, investigadores, intelectuais, estudantes e empresários, entre as cidades e regiões,
entre as instituições culturais, as universidades, as escolas e as associações, com iniciativas que ligam os nossos territórios e contribuem para a
construção europeia.

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