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Apresentação 

 

 

 

A Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, através do Centro de Informação e Relações Públicas, 

lançou no final de 2004 um serviço de alerta sobre assuntos julgados de maior interesse para a comunidade 

educativa. Trata-se de um Boletim Informativo, com periodicidade diária e súmulas mensais. A estrutura da 

divulgação da informação assenta nos seguintes itens: 

− Registo da publicação em Diário da República da legislação respeitante à educação e ciência, 

− Divulgação antecipada de despachos e diplomas aquando do seu envio para publicação em Diário da 

República, 

− Alerta para informação útil dos diversos serviços do ministério, por norma disponibilizada nos respe-

tivos sítios na Internet. 

Pretende-se agora disponibilizar a compilação das súmulas mensais de legislação publicada em Diário da 

República respeitante às áreas atribuídas ao ministério, compreendendo os números do Boletim Informativo de 

2019. De notar que esta compilação não inclui os atos publicados em Diário da República pelas escolas e 

instituições de ensino superior da rede pública, os atos referentes a nomeações de dirigentes intermédios e os 

atos respeitantes à gestão de recursos humanos no âmbito dos serviços centrais e regionais do ministério, das 

escolas e das instituições de ensino superior. 

O Boletim Informativo pode ser subscrito por qualquer cidadão no seguinte endereço:  

https://www.sec-geral.mec.pt/#boletim-container 

 

  

https://www.sec-geral.mec.pt/#boletim-container


 

 



Boletim Informativo n.º1 - 02/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 10/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Nomeação de um curador para o conselho de curadores da Fundação Universidade do Porto.

Regulamento n.º 1/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

	Regulamento Prémio 2019 Arquivo.PT.

Despacho n.º 11/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Nomeia a Doutora Magda Lalanda Mira Nico, personalidade de reconhecido mérito, para integrar a Comissão de Acompanhamento do Plano
Nacional para a Juventude.

Despacho n.º 12/2019 - Diário da República n.º 1/2019, Série II de 2019-01-02  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Manutenção da atribuição de competências ao Comité Olímpico de Portugal relativas ao Programa de Preparação Olímpica Rio 2016 e Jogos
Olímpicos 2020 e 2024 no âmbito da modalidade de Taekwondo.

Informações Gerais

2.º Encontro Literatura e Ciência | O Desconhecido Assusta e Fascina

	Realiza-se no dia 21 de janeiro, no Teatro Thalia, em Lisboa, o 2.º Encontro Literatura e Ciência: " O Desconhecido Assusta e Fascina".
	A iniciativa é da responsabilidade do Plano Nacional de Leitura (PNL2027), em parceria com o Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de
Lisboa (CEAUL) e pretende ilustrar que a representação literária do “conhecimento novo” prova que as novas ideias e conceitos científicos e sociais,
promovem a progressão da criatividade.

Congresso Internacional de Saúde Mental e Psiquiatria | Evidência e Práticas na Promoção do Recovery

	O Congresso Internacional de Saúde Mental e Psiquiatria | Evidência e Práticas na Promoção do Recovery realiza-se nos dias 7 e 8 de Março, no
Campus do Gualtar, na Universidade do Minho.

	O evento tem como objetivo primordial a divulgação do projeto InterComuniCaRe e dos seus resultados, bem como a partilha de práticas por parte
de elementos pertencentes a outras organizações, referente ao recovery na saúde mental e dirige-se a estudantes, profissionais da saúde e demais
interessados.

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2018

	Ao longo do ano de 2018, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º2 - 04/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Acordo n.º 2/2019 - Diário da República n.º 2/2019, Série II de 2019-01-03
Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município da Póvoa de Varzim
	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Aver-o-Mar.

Acordo n.º 3/2019 - Diário da República n.º 2/2019, Série II de 2019-01-03

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município da Póvoa de Varzim
	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves.

Acordo n.º 4/2019 - Diário da República n.º 3/2019, Série II de 2019-01-04  

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município de Castro Verde
	Acordo de colaboração para intervenções de requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária de Castro Verde.

Informações Gerais

Iniciação à Ilustração: Da Metáfora Literária à Metáfora Visual

	A Faculdade de Belas artes da Universidade do Porto vai realizar o curso de formação contínua intitulado "Iniciação à Ilustração: Da Metáfora
Literária à Metáfora Visual", durante seis sessões realizadas às 2as. feiras, de 11 março a 6 maio.

	A iniciativa dirige-se a estudantes de design e artes; graduados na área de design, ilustração e artes , outros interessados com frequência
universitáriae ao público em geral com interesse pela área.

	As inscrições devem ser realizadas até ao dia 25 de fevereiro.

Programa ERASMUS + | Call e Guia 2019 

	Encontra-se a decorrer o prazo para a apresentação de propostas para ao Programa Erasmus+ 2019.

	Os rounds 2019 realizam-se nos dias 5 de fevereiro, 30 de abril e 1 de outubro (dias que representam as deadlines para candidatura às três
ações-chave Erasmus+ Juventude em Ação).

	Até às datas limite é possível serem apresentados projetos de: intercâmbios de jovens, mobilidade de animadores de juventude e parcerias
estratégicas ou de diálogo estruturado.

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2018

	Ao longo do ano de 2018, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º3 - 08/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 200/2019 - Diário da República n.º 4/2019, Série II de 2019-01-07 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Mar - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Ministra do Mar 

	Delega no presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Professor Doutor Luís Filipe Baptista, a competência para a prática de vários
atos.

Acordo n.º 5/2019 - Diário da República n.º 4/2019, Série II de 2019-01-07

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município da Marinha Grande 

	Acordo de colaboração para intervenções de requalificação das instalações da Escola Básica Guilherme Stephens.

Despacho n.º 350-A/2019 - Diário da República n.º 5/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-01-08

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Designa, em regime de substituição, o Subintendente da Polícia de Segurança Pública, Rodrigo Miguel da Costa Cavaleiro para exercer o cargo de
presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

Despacho n.º 327/2019 - Diário da República n.º 5/2019, Série II de 2019-01-08 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Determina a representação de Portugal no Bologna Follow-up Group (BFUG).

Diplomas para Publicação em Diário da República

Secretaria-Geral da Educação e Ciência

	- Aviso - Publicita a lista dos membros eleitos e respetivos cargos académicos da Academia das Ciências de Lisboa para o triénio 2019-2021.

Informações Gerais

Call for Papers - Conferência Internacional de Investigação, Práticas e Contextos em Educação

	Encontra-se a decorrer, até ao dia 11 de fevereiro, o prazo para a submissão de artigos, relatos e posters no âmbito da Conferência Internacional
“Investigação, Práticas e Contextos em Educação”, que se realizará nos dias 3 e 4 de maio, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, do
Instituto Politécnico de Leiria.

	 

	O objetivo da iniciativa é proporcionar uma oportunidade para que profissionais de diversas áreas ligadas à Educação e com interesses
multidisciplinares interajam e partilhem experiências e conhecimentos, contribuindo e estimulando a investigação e o desenvolvimento de boas
práticas. 

	 

	A conferência envolve diversas temáticas, designadamente, experiências de ensino e aprendizagem em contextos formais e não formais e
desenvolvimento comunitário.

Livros Recomendados pelo Plano Nacional de Leitura 2027

	O Plano Nacional de Leitura 2027 divulga no seu portal, os livros recomendados no 2.º semestre de 2018. 
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Boletim Informativo n.º3 - 08/01/2019

	As sugestões de leitura incluem assuntos diversificados e destinam-se a públicos diferenciados - crianças, jovens e adultos.

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2018

	Ao longo do ano de 2018, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	 

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º4 - 10/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Declaração de Retificação n.º 37/2019 - Diário da República n.º 6/2019, Série II de 2019-01-09

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e da Juventude e do
Desporto 

	Retifica o Despacho n.º 12095-B/2018, de 12 de dezembro de 2018, publicado no Diário da República, 1.º suplemento, 2.ª série, n.º 241, de 14 de
dezembro de 2018.

Lei n.º 4/2019 - Diário da República n.º 7/2019, Série I de 2019-01-10

	Assembleia da República 

	Estabelece o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Despacho n.º 492/2019 - Diário da República n.º 7/2019, Série II de 2019-01-10  

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e da Juventude e do
Desporto 

	Autoriza a celebração de contrato-programa entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e o Município de Braga, no âmbito da
cooperação financeira para execução do programa desportivo «Braga Cidade Europeia do Desporto 2018».

Despacho n.º 536/2019 - Diário da República n.º 7/2019, Série II de 2019-01-10  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Composição da comissão de reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Despacho normativo - Homologa uma alteração dos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Gabinete do Ministro da Educação
- Portaria - Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos ao contrato de execução da empreitada para a reabilitação da Escola
Secundária de Camões, em Lisboa.

Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação
- Despacho - Define as prioridades de formação contínua dos docentes, bem como a formação que se considera abrangida na dimensão científica e
pedagógica.

Informações Gerais

3ª Edição dos Estágios na NASA
Encontram-se a decorrer, até ao dia 21 de janeiro, as candidaturas à 3º edição do concurso para a atribuição de Bolsas de Investigação para
Estágios na NASA (National Aeronautics and Space Administration of the USA).
Podem candidatar-se alunos de nacionalidade portuguesa que estejam a frequentar um doutoramento ou mestrado nas áreas das ciências,
tecnologias, engenharias e matemática.
As oportunidades de estágio para esta edição englobam 22 projetos da NASA .

7ª edição do concurso Mitose: Ciência a Sul
A iniciativa, promovida pela Universidade do Algarve e pela Associação Juvenil de Ciência, pretende motivar os jovens para a aprendizagem da
ciência e da sua comunicação e proporcionar aos melhores concorrentes do concurso um estágio científico de curta duração, num dos centros de
investigação do estabelecimento de ensino superior.
O concurso dirige-se a alunos de ciências e tecnologias das escolas do ensino secundário e as inscrições decorrem até ao dia 15 de fevereiro.
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Boletim Informativo n.º4 - 10/01/2019

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2018

	Ao longo do ano de 2018, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	 

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º5 - 11/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 568/2019 - Diário da República n.º 8/2019, Série II de 2019-01-11  

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Rede de cursos do ensino português no estrangeiro da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário para a África do Sul, Namíbia e
Zimbabué.

Despacho n.º 590/2019 - Diário da República n.º 8/2019, Série II de 2019-01-11 

	Adjunto e Economia, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. 

	A extinção dos Centros Qualifica, cuja criação foi autorizada nos termos dos Despachos n.º 1971/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 48, de 8 de março, e n.º 7534/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 25 de agosto.

Despacho n.º 596/2019 - Diário da República n.º 8/2019, Série II de 2019-01-11

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

	Criação da Equipa Multidisciplinar para a Monitorização da Investigação e Desenvolvimento e da Equipa Multidisciplinar para a Convergência dos
Sistemas de Informação de Dados Administrativos das Escolas, na DGEEC.

Informações Gerais

VI Congresso Internacional de Comunicação, Jornalismo e Espaço Público

	Realiza-se nos dias 24 e 25 de janeiro, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o VI Congresso Internacional de Comunicação,
Jornalismo e Espaço Público, subordinado ao tema “Media: Poder, Representação e Epistemologia”.

	 

	O evento é constituído por diversos painéis, com especial incidência na temática da investigação na área das ciências da comunicação.

Conferência | A Educação e os Desafios do Futuro

	O Conselho Nacional de Educação promove nos dias 29 e 30 de janeiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, uma conferência sobre "A
Educação e os Desafios do Futuro".

	 

	O objetivo da conferência é promover uma reflexão sobre como a transformação digital vai influenciar a nossa vida e como poderá a educação
responder a estes desafios.

	 

	A iniciativa tem a colaboração da Presidência da República e Fundação Calouste Gulbenkian e o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República.

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2018

	Ao longo do ano de 2018, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).
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	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º6 - 14/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 4/2019 - Diário da República n.º 9/2019, Série I de 2019-01-14

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Procede ao reconhecimento de interesse público de duas instituições do ensino superior privadas.

Decreto-Lei n.º 6/2019 - Diário da República n.º 9/2019, Série I de 2019-01-14

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quanto à caducidade dos processos disciplinares e às condições de exercício de funções
públicas por aposentados ou reformados.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação

	
		 

	— Despacho – Nomeação para o cargo de presidente do conselho de administração da Caixa de Previdência do Ministério da Educação do
Professor Doutor António Manuel Dias Farinha.

Informações Gerais

Programa Social Escolar 5.0 - Escola em Viagem

	As candidaturas à 5.ª edição do Programa Social Escolar 5.0 decorrem até ao dia 8 de fevereiro.

	 

	O programa  tem como objetivo primordial a dinamização do intercâmbio e mobilidade juvenil, fora do contexto escolar, possibilitando aos alunos do
3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário o contato com o património das diversas regiões e localidades do país.

	 

	Serão ainda disponibilizadas ofertas adicionais de cartão jovem EYC e de entradas na rede dos centros de Ciência Viva.

Concurso Literário - A Ética na Vida e no Desporto

	O concurso literário “A Ética na Vida e no Desporto” é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e tem o apoio do Jornal
Desportivo "A Bola", da Direção Geral da Educação/Desporto Escolar, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, da Fundação do
Desporto, da Direção Regional do Desporto dos Açores e da Secretaria Regional da Educação do Governo Regional da Madeira.

	 

	A iniciativa tem por objetivo estimular a produção de trabalhos escritos, sobre o tema “Ética no Desporto”, por estudantes do ensino secundário e dos
cursos profissionais.

	 

	As candidaturas decorrem até ao dia 28 de fevereiro e o artigo selecionado será publicado no jornal desportivo  “A Bola”.

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

Page 1/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 15

https://dre.pt/application/conteudo/117754015
https://dre.pt/application/conteudo/117754017
http://www.dge.mec.pt/noticias/programa-social-escolar-50-escola-em-viagem
http://www.pned.pt/concursos/concursos-promovidos/vii-edi%C3%A7%C3%A3o-concurso-liter%C3%A1rio-a-%C3%A9tica-na-vida-e-no-desporto.aspx


Boletim Informativo n.º6 - 14/01/2019

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º7 - 18/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 93/2019 - Diário da República n.º 13/2019, Série II de 2019-01-18

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento 

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de execução da empreitada para a reabilitação da Escola
Secundária de Camões, em Lisboa.

Despacho n.º 779/2019 - Diário da República n.º 13/2019, Série II de 2019-01-18 

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação 

	Define as prioridades de formação contínua dos docentes, bem como a formação que se considera abrangida na dimensão científica e pedagógica.

Despacho n.º 791-A/2019 - Diário da República n.º 13/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-01-18

	Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

	Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no
continente para vigorarem durante o ano de 2019.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a proceder à assunção e repartição dos encargos plurianuais inerentes ao
financiamento do contrato de aquisição de serviços de validação de despesa.

Gabinete dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação
- Despacho - Aprova a criação e regulamentação do Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Despacho –Reconhece como sendo de interesse público o Portugal Rugby Youth Festival 2019.
— Despacho –Reconhece como sendo missão de interesse público a representação nacional do Special Olympics Portugal aos 15ºs Jogos Mundiais
de Verão - Abu Dhabi 2019.

Informações Gerais

Apoio ao Voluntariado

	Encontra-se a decorrer, até ao dia 31 de dezembro, o prazo de candidaturas para a atribuição de um apoio financeiro às organizações promotoras
de ações de voluntariado de continuidade, para efeitos de pagamento das despesas em que a organização incorra com o seguro de acidentes
pessoais e de responsabilidade civil dos voluntários.

	Podem candidatar-se à medida as pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, que sejam promotoras de ações de voluntariado inscritas
e acreditadas na Plataforma de Voluntariado e que preencham os requisitos legalmente previstos.

Ciclo de Seminários| Perspetivas da Escola: Novos Imaginários

	
		O Centro de Formação Francisco de Holanda encontra-se a promover um ciclo de conferências subordinado ao tema: Perspetivas da Escola: Novos
Imaginários".
	
		A iniciativa decorre na Escola Secundária Francisco de Holanda, em Guimarães, entre os meses de janeiro e maio.
	
		A formação é acreditada.
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 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º8 - 22/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 5/2019 - Diário da República n.º 15/2019, Série I de 2019-01-22

	Assembleia da República
	Recomenda o reforço da ajuda humanitária aos cidadãos refugiados da Venezuela para apoiar a sua integração nos países de origem na União
Europeia.

Resolução da Assembleia da República n.º 8/2019 - Diário da República n.º 15/2019, Série I de 2019-01-22

	Assembleia da República
	Eleição para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço.

Decreto-Lei n.º 16/2019 - Diário da República n.º 15/2019, Série I de 2019-01-22

	Presidência do Conselho de Ministros
	Estabelece o regime de acesso e exercício de atividades espaciais.

Decreto-Lei n.º 17/2019 - Diário da República n.º 15/2019, Série I de 2019-01-22

	Presidência do Conselho de Ministros
	Regula a Unidade Politécnica Militar e consagra as especificidades da componente politécnica do ensino superior militar no contexto do ensino
superior politécnico.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

	— Portaria – Identifica as unidades orgânicas de ensino da rede pública do Ministério da Educação, constituídas por agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas a funcionar no ano escolar 2018-2019.
	
	— Despacho – Aprova o “Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares”.

Informações Gerais

II Seminário Internacional de Serviço Social: Perspetivas cruzadas sobre a Investigação e a Intervenção do Serviço Social em Contextos

Educativos

	Realiza-se nos dias 6 e 7 de fevereiro, no auditório Geociências, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o II Seminnário Internacional de
Serviço Social.
	
	A iniciativa pretende cruzar diferentes perspetivas/olhares nacionais e internacionais sobre o serviço social nas escolas e refletir sobre a prática
profissional em contextos educativos.
	
	O evento dirige-se a assistentes sociais e equipas multidisciplinares que trabalham em escolas/ambientes educativos.

Exposição nas Montras do Edifício da Secretaria-Geral da Educação e Ciência durante o mês de janeiro

	Durante o mês de janeiro, as montras do edifício da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, na Avenida 5 de outubro, em Lisboa, acolhem
exposições da responsabilidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP
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 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º9 - 24/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 30-A/2019 - Diário da República n.º 16/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-01-23

	Finanças
	Aprova as instruções de preenchimento da declaração mensal de remunerações (DMR), aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro.

Despacho n.º 894/2019 - Diário da República n.º 16/2019, Série II de 2019-01-23

	Educação - Gabinete do Ministro

	Nomeação para o cargo de presidente do conselho de administração da Caixa de Previdência do Ministério da Educação do Professor Doutor
António Manuel Dias Farinha.

Despacho n.º 911-A/2019 - Diário da República n.º 16/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-01-23

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Designa a Doutora Susana Martins da Luz para exercer, em comissão de serviço, o cargo de coordenadora científica do Laboratório de Análises de
Dopagem.

Despacho n.º 921/2019 - Diário da República n.º 17/2019, Série II de 2019-01-24

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
	Aprova o Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	— Despacho – Renova por um período de cinco anos, improrrogável, o mandato, como fiscal único do Instituto Português do Desporto e Juventude,
I.P., da BDO &amp; Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Informações Gerais

Encontram-se a decorrer, até ao final do mês de janeiro, as inscrições para as Olimpíadas da Cultura Clássica.

	A iniciativa dirige-se a alunos dos ensinos básico e secundário e tem como objetivo aumentar os seus conhecimentos sobre a cultura clássica e,
sobretudo,levá-los a descobrir a sua presença na atualidade.

	O programa é desenvolvido pela Rede de Bibliotecas Escolares, pelo Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e pelas autoras do projeto Olimpvs.net.

Candidaturas a Assistentes de Português em França - ano letivo 2019/2020

	As candidaturas para assistentes de português em França, para o ano letivo 2019/2020, decorrem até ao dia 11 de fevereiro.
	Os lugares de assistente de português em França destinam-se a jovens estudantes licenciados ou estudantes a partir do 2º ano da licenciatura - em
qualquer área do conhecimento, que possuam nacionalidade portuguesa, idade entre os 20 e os 30 anos e competências linguísticas em francês de
nível B1 (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º10 - 28/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 33/2019 - Diário da República n.º 18/2019, Série I de 2019-01-25,da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	Regula aspetos da tramitação procedimental do reconhecimento de graus académicos e diplomas atribuídos por instituições de ensino superior
estrangeiras.

Portaria n.º 34/2019 - Diário da República n.º 19/2019, Série I de 2019-01-28, das Finanças 

	Aprova os novos modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e
respetivas instruções de preenchimento a vigorar no ano de 2019.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Despacho - Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para estudantes internacionais em
instituições de ensino superior público para o ano letivo 2019-2020.
- Despacho - Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para estudantes internacionais em
estabelecimentos de ensino superior privado para o ano letivo 2019-2020.

Gabinete do Ministro da Educação
- Portaria - Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos ao contrato de empreitada das obras de execução da Fase II da Escola
Básica do Parque das Nações, em Lisboa.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
- Despacho - Autoriza a celebração de acordo de cooperação técnica com o Município Vila Nova de Gaia.

Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação
- Despacho - Alteração do Despacho n.º 6020-A/2018, de 18 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 19 de junho de 2018,
que determina o calendário de provas e de exames para o ano letivo de 2018-2019.

Informações Gerais

Plano Europeu de Formação eTwinning 2019

	Encontra-se disponível para consulta o Plano Europeu de Formação eTwinning 2019.

	 

	A iniciativa é da responsabilidade da Direção-Geral da Educação e engloba uma lista de ações de desenvolvimento profissional às quais os docentes
eTwinners podem-se candidatar até ao dia 3 de fevereiro.

	 

	As acões iniciam-se em março e decorrem ao longo do ano de 2019.

13.º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português

	Nos dias 12 e 13 de abril realiza-se, em Leiria, o 13.º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português, subordinado ao tema:
"Percursos da interdisciplinaridade em Português: dos projetos às práticas". 

	 

	A iniciativa convida os docentes a superar as limitações da articulação diacrónica dos programas das disciplinas e a descobrir núcleos comuns de
conceitos e atividades, onde as aprendizagens se relacionam e colaboram entre si.
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	É também uma ocasião para professores e investigadores proporem e discutirem caminhos e soluções didáticas de interdisciplinaridade com o
Português, nos ensinos básico e secundário.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º11 - 29/01/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série I de 2019-01-29

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Determina a adoção da expressão universalista «Direitos Humanos» por parte do Governo e de todos os serviços, organismos e entidades sujeitos
aos seus poderes de direção, superintendência ou tutela.

Aviso n.º 1568/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29,

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Torna pública a autorização provisória das instalações da Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich.

Despacho n.º 1014/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Reconhece como sendo missão de interesse público a representação nacional do Special Olympics Portugal aos 15.os Jogos Mundiais de Verão -
Abu Dhabi 2019.

Contrato n.º 20/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Comité Olímpico de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/1/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e o
Comité Olímpico de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/116/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 21/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Andebol de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/6/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Andebol de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/129/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 22/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Patinagem de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/11/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Patinagem de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/121/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 23/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Aikido 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/18/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Aikido - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/161/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 24/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/21/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/151/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 25/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Canoagem 
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	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/26/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Canoagem - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/152/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 26/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Ciclismo 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/27/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Ciclismo - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/153/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 27/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Corfebol 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/29/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Corfebol - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/131/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 28/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29,

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Damas 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/30/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Damas - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/165/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 29/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Judo 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/37/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. e a
Federação Portuguesa de Judo - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/139/DDF/2018.

Contrato n.º 30/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Motonáutica 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/40/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Motonáutica - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/159/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 31/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Natação 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/41/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Natação - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/155/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 32/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Pentatlo
Moderno 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/45/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. e a
Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/156/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 33/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Tiro com
Arco 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo N.º CP/708/DDF/2018, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - Atividades Regulares - Aditamento ao contrato-programa de Atividades Regulares n.º CP/125/DDF/2018.

Contrato n.º 34/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Tiro com
Armas de Caça 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/56/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/126/DDF/2018 -
Atividades Regulares.
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Contrato n.º 35/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Xadrez 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/60/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Xadrez - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/256/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Acordo n.º 6/2019 - Diário da República n.º 20/2019, Série II de 2019-01-29

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Torres Novas 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Secundária Maria Lamas.

Informações Gerais

Programa para Escolas - MONSTRINHA 2019

	Encontra-se disponível, para consulta, o programa completo da MONSTRINHA para as escolas, que se realiza de 20 a 31 de Março. 

	 

	A iniciativa é composta por três programas dedicados a faixas etárias distintas: sessões dos 3 aos 6 anos, dos 7 aos 12 anos e maiores de 13 anos,
num total de 28 curtas-metragens.

	 

	As temáticas apresentadas visam sobretudo os valores da amizade, da tolerância, da diferença e do respeito pelos outros.

33.º Encontro de Filosofia - Filosofia e Direitos Humanos

	
		O 33.º Encontro de Filosofia, promovido pela Associação de Professores de Filosofia, vai realizar-se no dia 9 de março, no auditório do Museu
Nacional de Conímbriga.
	
		 
	
		O evento tem como temática central a “Filosofia e Direitos Humanos” e é constituido por dois painéis e por um debate alusivo aos Direitos Humanos
na era digital.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 21/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação.

Despacho n.º 1072/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série II de 2019-01-30

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação 

	Alteração do Despacho n.º 6020-A/2018, de 18 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 19 de junho de 2018, que determina
o calendário de provas e de exames para o ano letivo de 2018-2019.

Recomendação n.º 1/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série II de 2019-01-30

	Educação - Conselho Nacional de Educação 

	Recomendação sobre transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais no que se refere à rede pública de
educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o ensino profissional.

Declaração de Retificação n.º 108/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série II de 2019-01-30

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Futebol 

	Declaração de Retificação ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/68/DDF/2018 - Encargos com a deslocação por via aérea,
entre o território continental e as regiões autónomas, relativos à época 2017/2018.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	- Despacho - Autoriza a celebração de acordos de cooperação técnica com os Municípios de Penalva do Castelo e Albufeira.

	- Portaria - Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedido ao abrigo de contratos simples e de desenvolvimento celebrados entre o
Estado e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.

Informações Gerais

38.ª Edição Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro 

	Decorrem, até ao dia 26 de abril, as candidaturas ao Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro.

	 

	Neste evento, os jovens são desafiados a exibir a sua qualidade literária, promovendo-se a sua literacia e a valorização do desenvolvimento pessoal
e social.

	 

	Esta iniciativa é destinada aos jovens portugueses e luso-descendentes das comunidades portuguesas, a jovens portugueses residentes no
estrangeiro e a jovens PALOP, nas faixas etárias dos 12-15 anos (escalão A) e dos 16-20 anos (escalão B).

	 

	Na presente edição os géneros a concurso são o conto e o relato de viagem, tendo o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República.
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Concurso/Exposição Tabela Periódica: para além dos 150 anos

	Promovido pela Faculdade de Ciências - Departamento de Química e Bioquímica, pela Faculdade de Engenharia - Departamento de Engenharia
Química da Universidade do Porto e pelo Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior de Engenharia do Porto, a iniciativa tem como
principais objetivos celebrar os 150 anos da Tabela Periódica, estimular a criatividade e divulgar o interesse pela Química. 

	A participação neste concurso é gratuita, direcionada a todos os interessados e deverá ser formalizada até ao dia 31 de março.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Declaração de Retificação n.º 4/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série I de 2019-01-31

	Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

	Retifica o Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que estabelece o regime jurídico da proteção
radiológica, transpondo a Diretiva 2013/59/Euratom, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 232, de 3 de dezembro de 2018.

Despacho n.º 1088/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Presidência do Conselho de Ministros, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes
da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação e do Secretário
de Estado do Emprego 

	Aprova a criação e regulamentação do Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital.

Despacho n.º 1092/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Renova por um período de cinco anos, improrrogável, o mandato, como fiscal único do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., da BDO
&amp; Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda..

Despacho n.º 1100/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Reconhece como sendo de interesse público o Portugal Rugby Youth Festival 2019.

Contrato n.º 40/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Académica do Desporto
Universitário 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/5/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Académica do Desporto Universitário - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/149/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 41/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Desportos de Inverno de
Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/8/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/132/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 42/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Ginástica de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/9/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Ginástica de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/146/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 43/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Motociclismo de Portugal

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/10/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Motociclismo de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/154/DDF/2018 - Atividades
regulares.
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Contrato n.º 44/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Triatlo de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/12/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/160/DDF/2018 - Atividades regulares.

Contrato n.º 45/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de
Aeromodelismo 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/16/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Aeromodelismo - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/142/DDF/2018 - Atividades
regulares.

Contrato n.º 46/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Atletismo 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/20/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Atletismo - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/143/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 47/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Bridge 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/25/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Bridge - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/170/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 48/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de
Paraquedismo 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/44/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Paraquedismo - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/147/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 49/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Pesca
Desportiva do Alto Mar 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/47/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/123/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 50/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Tiro 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/54/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/124/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 51/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Vela 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/57/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Vela - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/127/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 52/2019 - Diário da República n.º 22/2019, Série II de 2019-01-31

	 Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Voleibol 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/58/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Voleibol - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/158/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Diplomas para Publicação em Diário da República
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Gabinete do Secretário de Estado da Educação
- Despacho - Altera a composição do Conselho Científico do IAVE, I.P., e procede à designação de novos membros que passam a integrar este
Órgão.

Informações Gerais

Congresso Internacional sobre Avaliação no Ensino Superior 

	O Congresso Internacional sobre Avaliação no Ensino Superior decorre nos dias 7 e 8 de fevereiro, na Universidade do Minho.

	 

	Este congresso pretende proporcionar aos participantes um espaço de debate sobre políticas, práticas e investigação no Ensino Superior, com
particular incidência na temática da avaliação. 

	 

	Pretende-se ainda apresentar os resultados de um projeto de 3 anos, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, intitulado “Avaliação
no Ensino Superior: o potencial de métodos alternativos”.

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) 2019 | Candidaturas

	Decorrem, até ao dia 15 de fevereiro, as candidaturas ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, promovido pelo Instituto Português
do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ).

	 

	O Programa destina-se a clubes e associações desportivas em Portugal continental, e tem como objetivo primordial incentivar a requalificação das
instalações desportivas ao serviço das populações.

	 

	A comparticipação do IPDJ não pode ultrapassar 50% do total das despesas elegíveis constantes do orçamento apresentado pelas entidades
candidatas, no valor máximo de € 50.000 (cinquenta mil euros).

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

 FICHA TÉCNICA:
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 45/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

	Identifica as unidades orgânicas de ensino da rede pública do Ministério da Educação, constituídas por agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas a funcionar no ano escolar de 2018-2019.

Portaria n.º 115/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série II de 2019-02-04

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento 

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de empreitada das obras de execução da Fase II da Escola Básica
do Parque das Nações, em Lisboa.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela
Associação Viver a Ciência é de natureza científica. 

	 

	— Despacho – Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pelo
INESC-ID – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e Desenvolvimento em Lisboa é de natureza científica.

	 

	— Despacho – Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela
Maratona da Saúde Associação é de natureza científica. 

	 

	— Despacho – Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela IST-ID
– Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento é de natureza científica.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
— Despacho – Designa a licenciada Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes, para exercer, em comissão de serviço, o cargo de
Diretora-Geral da Direção Geral da Administração Escolar.

Informações Gerais

Direção-Geral da Educação - MOOC Educação Inclusiva

	A Direção-Geral da Educação apresenta o MOOC (Massive Open Online Course) Educação Inclusiva, que se inicia a 4 de fevereiro e termina a 15
de março. Este curso destina-se a apoiar a implementação da Educação Inclusiva nas escolas, promovendo melhores aprendizagens para todos os
alunos.

Acervo de Farmácia da Universidade de Coimbra - visitas guiadas 2019

	
		Durante o ano de 2019, a Faculdade de Farmácia, em parceria com o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, promove visitas mensais ao
seu espólio museológico. A primeira é já no dia 6 de fevereiro.
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 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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Boletim Informativo n.º15 - 05/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto Regulamentar n.º 2/2019 - Diário da República n.º 25/2019, Série I de 2019-02-05

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Estabelece as regras para a fixação da prestação a atribuir na situação de pré-reforma que corresponda à suspensão da prestação de trabalho em
funções públicas.

Portaria n.º 116-A/2019 - Diário da República n.º 24/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-02-04
Finanças, Administração Interna, Adjunto e Economia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Saúde, Planeamento e Infraestruturas, Ambiente e
Transição Energética e Mar - Gabinetes dos Ministros das Finanças, da Administração Interna, Adjunto e da Economia e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, da Ministra da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, da Ministra do Mar e dos Secretários de Estado das
Autarquias Locais e das Infraestruturas
	Aprova o Plano de Melhoria da Qualidade do Ar da Região de Lisboa e Vale do Tejo para os poluentes partículas PM(índice 10) e dióxido de azoto
nas aglomerações da Área Metropolitana de Lisboa Norte e da Área Metropolitana de Lisboa Sul.

Contrato n.º 55/2019 - Diário da República n.º 25/2019, Série II de 2019-02-05
Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Rugby
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/50/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/135/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Delega, com faculdade de subdelegação, no Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, licenciado João Paulo Rebelo, os
poderes que por lei são atribuídos relativamente a todas as matérias e à prática de todos os atos respeitantes à Autoridade para a Prevenção e o
Combate à Violência no Desporto.

Informações Gerais

II Workshop Nacional - Ferramentas para a Economia Circular

	
		O Laboratório Nacional de Energia e Geologia e a Universidade de Aveiro lançam o desafio: aplicar estratégias de Economia Circular aos setores da
construção e do mobiliário.
	
		Endereçado a alunos de mestrado ou doutoramento de diversas áreas científicas, O Workshop realiza-se no âmbito do Projeto KATCH, no dia 7 de
fevereiro, no LNEG - Campus do Lumiar.

História da Cultura em Portugal no século XX - Industrialização, massificação, mediações 

	Organizado pelo Instituto de História Contemporânea (NOVA, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas), decorre na Biblioteca Nacional de
Portugal, de 7 a 9 de fevereiro, o Congresso “História da Cultura em Portugal no Século XX” que visa recensear recentes pesquisas sobre a
compreensão da cultura e da sociedade de massas.
 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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Boletim Informativo n.º16 - 08/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 19/2019 - Diário da República n.º 26/2019, Série I de 2019-02-06

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a adoção de medidas em relação aos assistentes operacionais e assistentes técnicos das escolas.

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a requalificação urgente da Escola Secundária da Portela (Arco-Íris), no concelho de Loures.

Resolução da Assembleia da República n.º 21/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a requalificação urgente da Escola EB 2,3 Gaspar Correia, no concelho de Loures.

Despacho n.º 1416/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série II de 2019-02-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para estudantes internacionais em
estabelecimentos de ensino superior privado para o ano letivo 2019-2020.

Acordo n.º 7/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série II de 2019-02-08

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município do Sabugal 

	Acordo de Cooperação Técnica para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica do Sabugal.

Informações Gerais

Olimpíadas da Língua Portuguesa – 7ª Edição

	
		Decorrem até 11 de fevereiro as inscrições para a 7.ª edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa.
	
		Esta iniciativa da Direcção-Geral da Educação e outras entidades visa incentivar o bom uso da língua portuguesa pelos alunos do 3.º Ciclo do
Ensino Básico e do Ensino Secundário.

 

Em demanda da biblioteca de Fernão de Magalhães – Exposição na  Biblioteca Nacional de Portugal 

	Celebrando a primeira viagem de circumnavegação do mundo, a Biblioteca Nacional de Portugal apresenta, de 7 de fevereiro a 13 de maio, a
exposição “Em demanda da biblioteca de Fernão de Magalhães”, mostrando títulos que o navegador português terá estudado há cinco séculos, para
projetar esta expedição pioneira.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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Boletim Informativo n.º17 - 11/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Contrato n.º 56/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Artes
Marciais Chinesas.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/19/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/137/DDF/2018 -
Atividades regulares.

Contrato n.º 57/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Basquetebol.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/23/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Basquetebol - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/130/DDF/2018 - Atividades
regulares.

Contrato n.º 58/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Bilhar.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/24/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Bilhar - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/144/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 59/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Dança
Desportiva.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/31/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Dança Desportiva - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/145/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 60/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Desporto
para Pessoas com Deficiência.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/32/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/259/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 61/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Esgrima. 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/33/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Esgrima - Aditamento ao Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/120/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 62/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Orientação.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/42/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Orientação - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/278/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 63/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Padel.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/43/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Padel - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/258/DDF/2018 - Atividades Regulares.
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Contrato n.º 64/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Pesca
Desportiva.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/46/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/122/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 65/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Petanca. 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/48/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Petanca - Aditamento ao Contrato-Programa de  Desenvolvimento Desportivo n.º CP/169/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 66/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Remo. 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/49/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Remo - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/157/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 67/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Ténis.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/52/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Ténis - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/257/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 68/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa. 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/53/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/166/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Informações Gerais

VIII Jornadas Associação Portuguesa de Geólogos

	“O novo paradigma energético” será o tema para as VIII Jornadas da Associação Portuguesa de Geólogos, a decorrer entre 20 e 22 de fevereiro, na
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Ciclo de Conferências, “Em Redor da Memória…”, da Secretaria-Geral da Educação e Ciência

	As descobertas portuguesas e a vocação marítima da cidade de Lisboa, são o cais de embarque para a conferência “De Lisboa para o Mundo...
Navegando”, integrada no Ciclo “Em Redor da Memória…”, promovido pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência. 

	A conferência realiza-se dia 27 de fevereiro, às 17:00, no auditório da SGEC, na Av. 5 de Outubro, n.º 107 em Lisboa.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 2/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 40

https://dre.pt/application/conteudo/119386155
https://dre.pt/application/conteudo/119386156
https://dre.pt/application/conteudo/119386157
https://dre.pt/application/conteudo/119386158
https://dre.pt/application/conteudo/119386159
https://viiijornadasapg.wordpress.com/
http://www.sec-geral.mec.pt/node/6212


Boletim Informativo n.º18 - 12/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 1558/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série II de 2019-02-12

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro. 

	Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para estudantes internacionais em instituições de
ensino superior público para o ano letivo 2019-2020.

Despacho n.º 1559/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série II de 2019-02-12 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior. 

	Autoriza as instalações da Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado.

Despacho n.º 1560/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série II de 2019-02-12  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 

	Delegação de poderes da diretora de serviços de Estatísticas da Ciência e Tecnologia e da Sociedade da Informação na chefe da Equipa
Multidisciplinar para a Monitorização da Investigação e Desenvolvimento, Catarina Andreia Santos Carreira.

Contrato n.º 71/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série II de 2019-02-12  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Badminton.

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/22/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Badminton - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/162/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Informações Gerais

3.ª edição do MOOC eTwinning

	Com o objetivo de divulgar e promover a aplicação de metodologias ativas e o desenvolvimento de projetos de forma colaborativa, a Direção-Geral
da Educação (DGE) promove a 3.ª edição do MOOC (Massive Open Online Course) eTwinning.

	Destinado a docentes, professores bibliotecários, diretores de escolas ou agrupamentos e diretores de Centros de Formação de Associação de
Escolas, decorre entre 21 de fevereiro e 27 de março.

Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, exposição “Mechane – Homens, Máquinas e Grandes Pedras” 

	Testunhar o engenho das grandes civilizações, através das grandes obras que nos legaram, é o mote para a nova exposição temporária do
Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, “Mechane - Homens, Máquinas e Grandes Pedras”. Iniciativa que se estende ao PO.RO.S - Museu
Portugal Romano em Sicó, em Condeixa-a-Nova.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º19 - 13/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série I de 2019-02-13

	Presidência do Conselho de Ministros.

	Aprova o Plano de Ação para a Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública 2020.

Despacho n.º 1600/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série II de 2019-02-13 

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação.

	Autoriza a celebração de acordo de cooperação técnica com o Município de Vila Nova de Gaia.

Declaração de Retificação n.º 141/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série II de 2019-02-13 

	Educação e Estabelecimentos de Ensino Superior - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Universidade do Porto. 

	Declaração de retificação ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/594/DD/2018, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Declaração de Retificação n.º 142/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série II de 2019-02-13

	Educação e Estabelecimentos de Ensino Superior - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Universidade do Porto. 

	Declaração de retificação ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/591/DD/2018, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Declaração de Retificação n.º 143/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série II de 2019-02-13 

	Educação e Estabelecimentos de Ensino Superior - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Universidade do Porto.

	Declaração de retificação ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/592/DD/2018, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Declaração de Retificação n.º 144/2019 - Diário da República n.º 31/2019, Série II de 2019-02-13 

	Educação e Estabelecimentos de Ensino Superior - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Universidade do Porto.

	Declaração de retificação ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/593/DD/2018, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Despacho - Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Fundação Minerva - Cultura – Ensino e Investigação Científica,
entidade instituidora de estabelecimento de ensino superior privado, prossegue atividades regulares consideradas de interesse educacional.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

	- Portaria - Procede à regulamentação das modalidades educativas de ensino individual e de ensino doméstico previstas, respetivamente, nas
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

Informações Gerais

Orçamento Participativo das Escolas 2019
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O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) é uma iniciativa que desafia, até ao fim de fevereiro, os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário, a propor, debater e votar ideias que contribuem para melhorar a escola onde estudam.

Plano Nacional de Leitura - Desafios fevereiro 2019

	Os Desafios de Leitura e Escrita para fevereiro celebram o Amor, conheça as propostas do PNL2027.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º20 - 18/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 2019-02-14

	Presidência do Conselho de Ministros.
	Aprova o Programa Qualifica AP.

Decreto-Lei n.º 28/2019 - Diário da República n.º 33/2019, Série I de 2019-02-15

	Presidência do Conselho de Ministros
	Procede à regulamentação das obrigações relativas ao processamento de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes bem como das
obrigações de conservação de livros, registos e respetivos documentos de suporte que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA.

Portaria n.º 139/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série II de 2019-02-18  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
	Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedido ao abrigo de contratos simples e de desenvolvimento celebrados entre o Estado e os
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.

Informações Gerais

Congresso internacional “A hidráulica em edifícios monumentais”

	O Mosteiro da Batalha, na Batalha, acolhe nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Congresso internacional “A hidráulica em edifícios monumentais”.

Exposição nas Montras do Edifício da Secretaria-Geral da Educação e Ciência em fevereiro

	Em fevereiro, as montras do edifício da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, na Avenida 5 de outubro, em Lisboa, acolhem exposições
ilustrativas das atividades da Editorial do Ministério da Educação e do Museu da Marioneta.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série I de 2019-02-19

	Presidência do Conselho de Ministros
	Designa os membros do conselho diretivo do Instituto de Avaliação Educativa, I. P.

Despacho n.º 1754/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação - Gabinete do Ministro
	Delega, com faculdade de subdelegação, no Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, licenciado João Paulo Rebelo, os poderes que por
lei são atribuídos relativamente a todas as matérias e à prática de todos os atos respeitantes à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência
no Desporto.

Despacho n.º 1755/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
	Designa a licenciada Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes para exercer, em comissão de serviço, o cargo de Diretora-Geral da
Direção-Geral da Administração Escolar.

Contrato n.º 81/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Comité Paralímpico de Portugal
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/2/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e o
Comité Paralímpico de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/115/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 82/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Confederação Portuguesa das
Associações de Treinadores
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/4/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/167/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 83/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/7/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/163/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 84/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Columbofilia
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/28/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Columbofilia - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/164/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 85/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Futebol
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/34/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Futebol - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/732/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 86/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Hóquei
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/36/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/134/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Contrato n.º 87/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  
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	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Kickboxing e
Muaythai
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/38/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/150/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 88/2019 - Diário da República n.º 35/2019, Série II de 2019-02-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Tiro com
Arco
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/55/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/125/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Informações Gerais

Cidade do Pi - Festival de Matemática - Câmara Municipal da Covilhã e Universidade da Beira Interior

	Entre os dias 13 e 16 de março, com a duração de Pi dias – 3 dias, 3 horas, 24 minutos, a Covilhã acolhe a “Cidade do PI – Festival de Matemática”.
Um conjunto de iniciativas que celebra o número mais famoso do mundo e a sua relação com a cidade.

Visita à Galeria de Mineralogia 

	A Galeria de Mineralogia é uma amostra da coleção de minerais da Universidade de Coimbra (UC).
	Esta exposição poderá ser visitada aos sábados (uma vez por mês), pelas 11h00.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 29/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I de 2019-02-20

	Presidência do Conselho de Ministros
	Estabelece a atualização da base remuneratória da Administração Pública.

Despacho n.º 1773/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série II de 2019-02-20

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação
	Autoriza a celebração de acordos de cooperação técnica com os Municípios de Penalva do Castelo e Albufeira.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
	
	— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos da Universidade de Coimbra.
	
	— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra.
	
	— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Viseu.

Gabinete do Ministro da Educação

	— Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos ao contrato de execução da empreitada de conclusão das obras de
modernização da Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

Informações Gerais

I Conferência Nacional Educação XXI – Percursos Curriculares e de Inclusão na Escola do Século XXI

	Realiza-se no dia 9 de março, no auditório da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, a I Conferência Nacional Educação XXI com o tema
«Percursos Curriculares e de Inclusão na Escola do Século XXI».
	A participação nesta Conferência é gratuita, no entanto, carece de inscrição prévia.

Concurso de desenho - Dormir bem, envelhecer melhor

	Promovido pela Associação Portuguesa do Sono (APS) e Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC - UC), o
concurso de desenho "Dormir bem, envelhecer melhor" destina-se a todas as crianças e jovens em idade escolar.
	As inscrições deverão ser submetidas até ao dia 1 de março.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série I de 2019-02-21

	Presidência do Conselho de Ministros
	Altera os termos da autorização da despesa relativa à aquisição de licenças digitais de manuais, a distribuir, no ano letivo de 2018/2019, a todos os
alunos do ensino público abrangidos pelas medidas de gratuitidade.

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 73/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série I de 2019-02-21

	Tribunal Constitucional
	Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma constante do n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, na sua
redação originária, que determina que «a reclamação da nota justificativa está sujeita ao depósito de 50 % do valor da nota».

Despacho n.º 1811/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

	Negócios Estrangeiros - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
	Renovação, por um período de três anos, da comissão de serviço da Licenciada Carina Sofia Gonçalves Lopes Brito Gaspar, no cargo de adjunta de
coordenação da estrutura de coordenação do ensino português no estrangeiro do Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos.

Despacho n.º 1812/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

	Negócios Estrangeiros - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
	Designação, em comissão de serviço, da Doutora Isabel Cristina dos Santos Sebastião para exercer as funções de adjunto de coordenação do
ensino português no estrangeiro, na estrutura de coordenação de França.

Despacho n.º 1813/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

	Negócios Estrangeiros - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
	Renovação da comissão de serviço do Mestre José Carlos Guerreiro Adão no cargo de adjunto de coordenação da estrutura de coordenação do
ensino português nos Estados Unidos da América, área consular de Newark.

Despacho n.º 1814/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

	Negócios Estrangeiros - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. 

	Designação, em comissão de serviço, do Doutor Duarte Manuel Carvalho Pinheiro para exercer as funções de adjunto de coordenação do ensino
português no estrangeiro, na estrutura de coordenação dos Estados Unidos da América, área consular de S. Francisco.

Despacho n.º 1826/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21  

	
		Cultura e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Biblioteca Nacional de Portugal
		Designação em comissão de serviço da licenciada Paula Carla do Rio Ferreira, no cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão de
Administração Geral da Biblioteca Nacional de Portugal).

Regulamento n.º 177/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

	
		Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
		Regulamento do Programa «Euroscola» nacional.

Regulamento n.º 178/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

	
		Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
		Altera o Regulamento n.º 124/2018 de 21 de fevereiro, na redação introduzida pelo Regulamento n.º 739/2018 de 31 de outubro, que estabelece as
normas e os procedimentos do Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas».

Informações Gerais
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Jornada para a Igualdade e Não-Discriminação 

	A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (Nova FCSH) organiza, dia 26 de fevereiro, no Auditório 1, a “Jornada
para a Igualdade e Não-Discriminação”, antecipando o Dia da Discriminação-Zero das Nações Unidas, celebrado a 1 de março.

VI Edição do concurso – |O que estás a ler?|

	A Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) promove a sexta edição do concurso “O que estás a ler?”. Destinado a estudantes entre os 15 e
os 17 anos de idade, desafiando-os a partilhar a sua experiência como leitores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I de 2019-02-22

	Presidência do Conselho de Ministros
	Cria o Portal «ePortugal», sob o domínio eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do Cidadão e ao Balcão do Empreendedor.

Despacho n.º 1890-A/2019 - Diário da República n.º 39/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-02-25

	Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro
	Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais
ou desconcentrados, e nos institutos públicos, no dia 5 de março de 2019.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
- Despacho - Homologa a eleição do Reitor da Universidade de Coimbra.
- Despacho - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Lisboa.

Informações Gerais

16.º Congresso Nacional – Associação Portuguesa de Professores de Alemão

	O 16.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Professores de Alemão (APPA), "Rumo ao Essencial: Flexibilidade e Interação", realiza-se
nos dias 15 e 16 de março, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

II Conferência Internacional [Re]Pensar a Biblioteca Pública: Gaming e Makerspaces

	Decorre nos dias 22 e 23 de março, no primeiro dia em Albergaria-a-Velha e no segundo dia em Ílhavo, a “II Conferência Internacional [Re]Pensar a
Biblioteca Pública: Gaming e Makerspaces”. 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º25 - 26/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 30/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série I de 2019-02-26

	Presidência do Conselho de Ministros
	Aprova o plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes.

Portaria n.º 69/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série I de 2019-02-26

	Educação
	Procede à regulamentação das modalidades educativas de ensino individual e de ensino doméstico previstas, respetivamente, nas alíneas b) e c) do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

Despacho n.º 1897/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série II de 2019-02-26 

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais
	Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela IST-ID - Associação
do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento é de natureza científica.

Despacho n.º 1898/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série II de 2019-02-26 

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais
	Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela Associação Viver a
Ciência é de natureza científica.

Despacho n.º 1899/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série II de 2019-02-26 

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais
	Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela Maratona da Saúde
Associação é de natureza científica.

Portaria n.º 169/2019 - Diário da República n.º 40/2019, Série II de 2019-02-26 
Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado do
Orçamento
	Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a proceder à assunção e repartição dos encargos plurianuais inerentes ao financiamento
do contrato de aquisição de serviços de validação de despesa.

Informações Gerais

Os dias da Universidade da Beira Interior (UBI) Júnior

	Com o objetivo de despertar a curiosidade dos alunos, do pré-escolar ao 6º ano, para as atividades científicas, a Universidade da Beira Interior (UBI)
retoma no dia 20 de março “Os Dias da UBI”, desta vez, dedicado ao público mais jovem.
	Das salas de aula aos laboratórios, dos centros de investigação às bibliotecas, incluindo o Museu de Lanifícios, as crianças são convidadas a
conhecer a Universidade e o seu ambiente científico, tecnológico e cultural.

	As inscrições efetuam-se através de plataforma disponível online e decorrem até dia 12 de março.

III Colóquio Internacional |Ler e Ser|
A AJUDARIS apresenta o III Colóquio Internacional “Ler e Ser” sob as seguintes linhas temáticas:
	- Histórias da AJUDARIS: empreendedorismo e inovação social;
	- (Re)Construir caminhos – a leitura, a escrita e a cidadania na era digital.
	Este Colóquio realiza-se no dia 13 de abril, no Auditório da Fidelidade, Rua Alexandre Herculano, em Lisboa.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º26 - 27/02/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho Normativo n.º 3-A/2019 - Diário da República n.º 40/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-02-26  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
	Altera o Regulamento do Júri Nacional de Exames e aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à
Frequência dos Ensinos Básico e Secundário.

Despacho n.º 1939/2019 - Diário da República n.º 41/2019, Série II de 2019-02-27 

	Negócios Estrangeiros, Finanças, Administração Interna, Adjunto e Economia, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação, Saúde,
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, da Ministra da Cultura,
do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Ministra da Saúde, do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da
Ministra do Mar, do Secretário de Estado das Autarquias Locais, da Secretária de Estado do Turismo e do Secretário de Estado da Educação
	Determina a criação do Conselho Dinamizador para a Salvaguarda e Promoção da Dieta Mediterrânica (CDDM).

Despacho n.º 1944/2019 - Diário da República n.º 41/2019, Série II de 2019-02-27

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais
	Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pelo INESC-ID - Instituto
de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e Desenvolvimento em Lisboa é de natureza científica.

Acordo n.º 8/2019 - Diário da República n.º 41/2019, Série II de 2019-02-27  

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Vouzela
	Acordo de colaboração celebrado entre o Ministério da Educação e o Município de Vouzela para a realização de obras de requalificação e
modernização das instalações da Escola Secundária de Vouzela.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

	— Despacho – Fixa para o ano de 2019 o número de vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões da Carreira dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário.

Informações Gerais

Programa Cuida-te 

	Com o objetivo de trabalhar no âmbito da saúde juvenil e promover estilos de vida saudáveis, o Programa Cuida-te, é promovido pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude, I.P., em parceria com diversas Entidades, públicas e privadas.
	Este Programa destina-se a jovens entre os 12 e 25 anos de idade, professores, pais, dirigentes associativos, profissionais de saúde, entre outros
interessados.

	A candidatura é efetuada através da plataforma informática, disponível online.

Exposição |Desenhar contra o esquecimento|

	Até dia 8 de março estará patente no Andar Nobre da Assembleia da República, a exposição "Desenhar contra o esquecimento", de Manfred
Bockelmann.
	Homenageando, por intermédio de retratos a preto e branco, as vítimas do Holocausto menores de idade.
	Exposição promovida pela Assembleia da República, em parceria com a Embaixada da Áustria, com a colaboração da Embaixada da Alemanha.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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Boletim Informativo n.º27 - 01/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 2058/2019 - Diário da República n.º 42/2019, Série II de 2019-02-28  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Altera a composição do Conselho Científico do IAVE, I. P., e procede à designação de novos membros que passam a integrar este Órgão.

Despacho n.º 2082-A/2019 - Diário da República n.º 42/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-02-28  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro das Finanças e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Fixa para o ano de 2019 o número de vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos
Ensinos Básico e Secundário.

Declaração de Retificação n.º 6/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série I de 2019-03-01

	Assembleia da República 

	Declaração de retificação à Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2019.

Decreto-Lei n.º 31/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série I de 2019-03-01

	Presidência do Conselho de Ministros
	Altera a orgânica do XXI Governo Constitucional.

Portaria n.º 187/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série II de 2019-03-01

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento 

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de execução da empreitada de conclusão das obras de
modernização da Escola Artística António Arroio, em Lisboa.

Despacho n.º 2101/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série II de 2019-03-01

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa a eleição do Reitor da Universidade de Coimbra.

Despacho n.º 2102/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série II de 2019-03-01

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ambiente e Transição Energética e Mar - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 

	O conselho diretivo do IPMA, I. P., atualiza a classificação das zonas de produção de moluscos bivalves vivos em Portugal continental.

Despacho (extrato) n.º 2103/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série II de 2019-03-01  

	Educação - Direção-Geral da Administração Escolar 

	Delegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e nos presidentes das comissões administrativas
provisórias, para a realização do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado nas categorias de assistente operacional e assistente técnico.

Despacho (extrato) n.º 2104/2019 - Diário da República n.º 43/2019, Série II de 2019-03-01

	Educação - Direção-Geral da Administração Escolar 

	Delegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e nos presidentes das comissões administrativas
provisórias, para a realização dos procedimentos concursais comuns restritos a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária
dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP) nas categorias de assistente operacional e assistente técnico.

Informações Gerais
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Boletim Informativo n.º27 - 01/03/2019

Direção-Geral da Educação - MOOC Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular

	A Direção-Geral da Educação apresenta o MOOC (Massive Open Online Course) “Autonomia e Flexibilidade Curricular”. Destinado a professores
dos ensinos básico e secundário e a dirigentes escolares, pretende promover melhores aprendizagens, apoiando o desenvolvimento da Autonomia e
Flexibilidade Curricular. 

	Inicia-se a 18 de março, concluindo-se a 31 de maio. 

Concurso Academias Gulbenkian do Conhecimento

	Até 7 de março podem ser formalizadas as candidaturas ao “Concurso Academias Gulbenkian do Conhecimento”, destinado a apoiar projetos
centrados em crianças e jovens até aos 25 anos. Em diferentes domínios, englobando: artes, ciência e tecnologia, cultura, desporto, educação,
saúde, solidariedade ou outras áreas da cidadania. Promovendo competências sociais e emocionais como: adaptabilidade, autorregulação,
comunicação, pensamento criativo, pensamento crítico, resiliência e/ou resolução de problemas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º28 - 06/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2019 - Diário da República n.º 44/2019, Série I de 2019-03-04

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o Regimento do Conselho de Ministros do XXI Governo Constitucional.

Portaria n.º 72-C/2019 - Diário da República n.º 45/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-03-05

	Finanças e Educação 

	Dotação de vagas do concurso externo para os quadros de zona pedagógica e concurso externo do ensino artístico especializado da música e da
dança a ocorrer em 2019.

Informações Gerais

Caminhos - 21.ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra
A Semana Cultural da Universidade de Coimbra ramifica em várias direções a celebração do Dia da Universidade, que todos os anos se comemora a
1 de março. Pretende, essencialmente, dar a conhecer ao exterior as múltiplas atividades desenvolvidas na Universidade de Coimbra (UC),
integrando-as numa convocação comum e conjugando-as com uma programação diversificada em várias áreas culturais.

Os Neurocientistas vão à Escola

	A Semana Internacional do Cérebro, que decorre em março, possibilita às escolas do ensino básico e secundário, mediante inscrição para datas a
acertar, usufruir de sessões com diferentes temáticas, asseguradas por investigadores da Sociedade Portuguesa de Neurociências.

	Haverá, ainda, diversas atividades a decorrer em diversos pontos do país.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º29 - 07/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Aviso n.º 3570-A/2019 - Diário da República n.º 46/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-03-06 

	Educação - Direção-Geral da Administração Escolar 

	Concurso de educadores de infância e de professores dos ensinos básico e secundário para o ano escolar de 2019-2020, nos termos do previsto e
regulado pelo Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na última redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março, com a
alteração prevista no artigo 315.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Despacho -  Delega competências no Secretário-Geral da Educação e Ciência.

Informações Gerais

Conversas a propósito da exposição “Sidónio Pais 1918-2018. Mataram o Presidente. Salvem a Pátria”

	O Museu da Presidência da República organiza, no dia 23 de março, no Palácio de Belém, Conversas com especialistas do Sidonismo, bem como
de aspetos menos conhecidos da investigação sobre o assassinato do Presidente.

	Paralelamente às «Conversas», decorre uma atividade pedagógica, «Culpado ou inocente? Desvenda os segredos da morte do Presidente»,
destinada a crianças entre os 8 e os 12 anos, no Jardim da Cascata do Palácio de Belém, das 14h30 às 17h30.

Seminário Educar pela Arte – Vil’Arte Educativa

	O seminário Educar pela Arte decorre no dia 25 de março no Centro de Artes e Cultura de Vila Verde, no âmbito do projeto “Vil’ Arte Educativa”.
Inserido no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, este projecto é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Cávado,
nos seis Municípios que a integram.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º30 - 08/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2019 - Diário da República n.º 48/2019, Série I de 2019-03-08

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo que proceda à reorganização dos ciclos de estudo no ensino básico e no ensino secundário.

Contrato n.º 92/2019 - Diário da República n.º 48/2019, Série II de 2019-03-08 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Voo Livre 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/59/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Voo Livre - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/148/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Informações Gerais

1.ª Conferência de Professores - Aprender Fora da Sala de Aula
Realizar-se-á no Pavilhão do Conhecimento - Centro de Ciência Viva, dias 29 e 30 de março, a 1.ª Conferência de Professores - Aprender Fora da
Sala de Aula.
	Será um momento de partilha de conhecimentos e boas práticas e de troca de experiências que promovem a aprendizagem das ciências fora da sala
de aula, em espaços tão diversos como os pátios escolares, os jardins, os parques, e mesmo os passeios das cidades.
	A conferência, com as componentes teóricas e práticas, é gratuita e encontra-se em fase de acreditação para os códigos de grupo de recrutamento
100, 110, 230 e 520.

Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas - Auscultação de Diretores/as e Subdiretores/as

	A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) vai auscultar os diretores e subdiretores sobre diversos temas:
trabalho das direções executivas; descentralização de competências; Decretos-Lei n.ºs 54 e 55 de 2018; funcionários, entre outros.

	Serão realizadas 4 sessões: norte, no AE Joaquim Araújo, Penafiel, 11 de março às 9h30; centro, no AE da Mealhada, 11 de março às 15h; Lisboa e
Vale do Tejo, no AE D. Dinis, Lisboa, 19 de março às 14h30 e Alentejo e Algarve, no AE Armação de Pêra, Silves, 20 de março às 10h00. 

	Deverá proceder à inscrição prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º31 - 11/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 2387-A/2019 - Diário da República n.º 48/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-03-08  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Sistematiza as competências, procedimentos e metodologia a observar no processo de planeamento e concertação das redes de ofertas
profissionalizantes no ano letivo de 2019-2020.

Contrato n.º 93/2019 - Diário da República n.º 49/2019, Série II de 2019-03-11

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Actividades
Subaquáticas 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/15/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/141/DDF/2018 -
Atividades Regulares.

Contrato n.º 94/2019 - Diário da República n.º 49/2019, Série II de 2019-03-11  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Golfe 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/35/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Golfe - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/138/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Informações Gerais

III Conferência Internacional de Turismo e História - Património da Humanidade no Espaço Ibero-Americano

	Inserida no âmbito das comemorações do 40º. aniversário da Universidade do Algarve, as Universidades do Algarve (Portugal) e de Caxias do Sul
(Brasil) acolhem, em simultâneo, nos dias 28 e 29 de março, a III Conferência Internacional de Turismo &amp; História - Património da Humanidade
no Espaço Ibero-Americano: Desafios Futuros no seu Planeamento &amp; Gestão. 

	Esta 3.ª edição abordará quatro temáticas e um projeto interativo de construção de uma Rota Transnacional  – A Rota do Ouro.

	A iniciativa tem o apoio de um conjunto de Universidades parceiras pertencentes ao espaço Ibero-Americano, como a Universidade do Minho, a
Universidade de Coimbra e o Instituto Federal do Ceará (Brasil).

ALTOMINHO DIGITAL MINDS 2019

	Nos dias 29 e 31 de março, no Centro de Exposições, em Arco de Valdevez, decorrerá o ALTOMINHO DIGITAL MINDS 2019.  Dirigido ao público
jovem e a educadores e especialistas, envolve escolas, empresas de tecnologia digital e parceiros locais, bem como Entidades da Educação.

	As escolas podem realizar visitas de estudo ao evento mediante a inscrição prévia no site.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º32 - 13/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2019 - Diário da República n.º 50/2019, Série I de 2019-03-12

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Designa a Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação como responsável pela gestão em Portugal do Corpo
Europeu de Solidariedade.

Deliberação n.º 266-A/2019 - Diário da República n.º -50/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-03-12

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

	Fixa os pré-requisitos para a candidatura ao ensino superior de 2019-2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2019 - Diário da República  n.º 51/2019, Série I de 2019-03-13

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Determina a criação da Agência Espacial Portuguesa.

Despacho n.º 2552/2019 - Diário da República n.º 51/2019, Série II de 2019-03-13  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica, entidade
instituidora de estabelecimento de ensino superior privado, prossegue atividades regulares consideradas de interesse educacional.

Despacho n.º 2553/2019 - Diário da República n.º 51/2019, Série II de 2019-03-13

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Nomeação de um membro para o conselho de curadores da Fundação Universidade do Porto.

Despacho n.º 2563/2019 - Diário da República n.º 51/2019, Série II de 2019-03-13 

	Educação - Direção-Geral da Educação 

	Designação, em regime de substituição, do licenciado Luís Filipe Duque Lucas de Almeida, para exercer o cargo de Diretor de Serviços da Direção
de Serviços do Júri Nacional de Exames.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar.

Informações Gerais

Formação: Tabela periódica - Quem diria que... 

	No dia 23 de março, no Pavilhão do Conhecimento, o Centro de Ciência Viva promove, no âmbito dos 150 anos da criação da Tabela Periódica, uma
sessão de Formação onde, entre outras temáticas, se abordará a introdução desta aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.

TOPAS Sul 2019 – Concurso de Programação

	Organizado pelo Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática da Universidade do Algarve, usando a designação TOPAS Sul, este é um
concurso de programação para estudantes do ensino secundário do Algarve, mas aberto a todas as escolas do País, que procura, entre outros
objetivos, suscitar o interesse pela disciplina da programação de computadores, incentivar o gosto pela programação em grupo e em modo de
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competição, ajudar na aquisição de competências e dar a conhecer o ambiente universitário.

	A edição deste ano será no dia 3 de abril, simultaneamente com o TOPAS Norte, na Universidade do Porto.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º33 - 14/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho Normativo n.º 5/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Despacho Normativo n.º 6/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Coimbra.

Despacho Normativo n.º 7/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Viseu.

Aviso n.º 4137/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Atualiza o valor dos emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino Superior pelo registo da criação de cursos técnicos superiores profissionais
e pelas alterações ao registo a partir de 1 de abril de 2019.

Acordo n.º 9/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município de Felgueiras 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica D. Manuel de Faria e Sousa.

Acordo n.º 10/2019 - Diário da República n.º 52/2019, Série II de 2019-03-14 

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município de Felgueiras 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Idães.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação

	— Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos ao contrato para o fornecimento de eletricidade aos edifícios sitos na
Av. 24 de Julho, n.os 134 a 142, em Lisboa, ao abrigo do Acordo Quadro “AQ-ELE 2015” - Lote 4 - celebrado com a ESPAP – Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública, I.P..

	 

	— Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos aos contratos de prestação de serviços de conservação, manutenção
e apoio à exploração das escolas do Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário.

Informações Gerais

Centro de Educação Financeira – Actividades para escolas

	O Museu do Dinheiro criou o Centro de Educação Financeira (CEF), um espaço dedicado à educação financeira de crianças e jovens, nas áreas
preconizadas pelo Plano Nacional de Formação Financeira. Estão previstas atividades para escolas, do 1º ao 3º Ciclos. 
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Seminário “Ensino Profissional: um modelo de flexibilidade e inovação”

	Terá lugar, no dia 20 de março, pelas 15h45, no auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos, o Seminário “Ensino Profissional: um modelo de
flexibilidade e inovação”.

	O Seminário, organizado pelo Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Barcelos e Esposende, é acreditado como ação de
formação de curta duração (4h).

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 2/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 64

http://www.dge.mec.pt/noticias/seminario-ensino-profissional-um-modelo-de-flexibilidade-e-inovacao


Boletim Informativo n.º34 - 15/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

 Decreto-Lei n.º 36/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série I de 2019-03-15

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente.

 Despacho n.º 2757/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série II de 2019-03-15

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Designa o fiscal único do Instituto Politécnico de Lisboa.

Aviso n.º 4356/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série II de 2019-03-15

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Atualiza a tabela de emolumentos a cobrar pela Direção-Geral do Ensino Superior a partir de 1 de março de 2019.

Despacho n.º 2786/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série II de 2019-03-15

	Educação - Gabinete do Ministro 

	Subdelega, com faculdade de subdelegação, na Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Prof.ª Doutora Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes
Leitão, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 178/2018, de 21 de dezembro.

 Despacho n.º 2787/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série II de 2019-03-15

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Concede a Medalha de Bons Serviços Desportivos à Juventude Vidigalense.

Acordo n.º 11/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série II de 2019-03-15

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Braga 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Secundária de Maximinos.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Associação Cognitária Vasco da Gama prossegue atividades
regulares consideradas de interesse educacional.

Informações Gerais

Oceanário - Férias debaixo de água

	Durante as férias da Páscoa, de 8 a 22 de abril, o Oceanário proporciona às crianças e jovens dos 4 aos 12 anos a possibilidade de explorar o
oceano e a diversidade marinha, desvendar os segredos dos mares e compreender a importância do oceano e as ameaças a que está sujeito.

III Colóquio Internacional Ler e Ser

	A AJUDARIS, em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura, realiza o III
Colóquio Internacional Ler e Ser, dirigido a Educadores, Professores, Encarregados de Educação, Assistentes Sociais, e Auxiliares de Educação.

	Este evento, a decorrer no dia 13 de abril, no auditório da Fidelidade, é acreditado pela Escola Superior de Educação de Setúbal com a duração de 6
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horas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º35 - 18/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Aviso n.º 4459/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série II de 2019-03-18  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Torna pública a data de encerramento das atividades letivas do Instituto Superior Bissaya Barreto.

Aviso n.º 4460/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série II de 2019-03-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Torna pública a homologação do encerramento do Instituto Superior de Gestão Bancária e das medidas de salvaguarda adotadas.

Contrato n.º 140/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série II de 2019-03-18

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Confederação do Desporto de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/3/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Confederação do Desporto de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/114/DDF/2018 - Atividades
Regulares.

Contrato n.º 141/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série II de 2019-03-18  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Bridge 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º 79/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Bridge - Eventos Desportivos Internacionais - Campeonato da Europa Equipas Mistas.

Contrato n.º 142/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série II de 2019-03-18  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Ciclismo

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/71/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Ciclismo - Eventos Desportivos Internacionais - 45.ª Volta ao Algarve em Bicicleta.

Contrato n.º 143/2019 - Diário da República n.º 54/2019, Série II de 2019-03-18  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/65/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa - Encargos com a deslocação, por via aérea, entre o território continental e as Regiões Autónomas,
relativos à época 2018/2019.

Informações Gerais

XXX Simpósio Internacional de Didáctica das Ciências Sociais

	A Associação Universitária de Professores de Didática das Ciências Sociais (AUPDCS) em parceria com a Escola Superior de Educação de Lisboa,
vai realizar o XXX Simpósio Internacional de Didáctica das Ciências Sociais, subordinado ao tema, "Ensinar e aprender em Didática das Ciências
Sociais, propondo a investigação, reflexão e partilha de experiências nesta área.

	Este evento decorrerá de 9 a 11 de abril, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa.

XX Jornadas Nacionais - Conservação da Natureza e Educação Ambiental

	O Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens (FAPAS) vai realizar nos dias 27 e 28 de abril, em Arcos de Valdevez, as XX Jornadas Nacionais
que terão como temas centrais a “Valorização do Território” e a “Educação Ambiental na valorização dos ecossistemas locais”.

	Estes temas serão abordados através de comunicações, debates, visitas guiadas e ateliers.
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 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º36 - 19/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 2930/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19  

	Administração Interna, Adjunto e Economia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Infraestruturas e Habitação e Ambiente e Transição Energética -
Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e dos Secretários de Estado da Proteção Civil, da Economia, das Infraestruturas e
Adjunto e da Mobilidade 

	Criação de um grupo de trabalho com a missão de estudar as alterações legislativas necessárias à introdução das novas tecnologias ligadas à
condução autónoma no setor automóvel.

Despacho Normativo n.º 8/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos da Universidade de Coimbra.

Despacho n.º 2936/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Delega competências no Secretário-Geral da Educação e Ciência.

Deliberação n.º 303/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

	Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura ao ensino superior de
2019-2020.

Declaração de Retificação n.º 251/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Retifica o Aviso n.º 7446/2018 (2.ª série), de 4 de junho de 2018.

Contrato n.º 144/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Patinagem de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/64/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Patinagem de Portugal - Encargos com a deslocação, por via aérea, entre o território continental e as Regiões Autónomas, relativos à
época 2018/2019.

Informações Gerais

6.ª edição do concurso “O que estás a ler”

	A Organização dos Estados Ibero-americanos de Educação, Ciência e Cultura (OEI), com o apoio dos Ministérios da Educação dos países da região
e da Fundação SM, promove a sexta edição de “O que estás a ler”, um concurso para jovens entre 15 e 17 anos partilharem as suas experiências
com literatura.

	 

	O concurso tem como objetivo promover hábitos de leitura entre os jovens da Ibero-América, visando criar uma ampla rede de blogs, onde os
estudantes ibero-americanos se possam conectar, partilhar experiências e construir uma identidade em torno da leitura.

	 

	Os estudantes podem participar até ao dia 10 de maio com um blog ou vídeo produzido individualmente ou em grupo.

Dia Aberto das Escolas da ULisboa | 2019

Page 1/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 69

https://dre.pt/application/conteudo/121246157
https://dre.pt/application/conteudo/121246168
https://dre.pt/application/conteudo/121246169
https://dre.pt/application/conteudo/121246170
https://dre.pt/application/conteudo/121246171
https://dre.pt/application/conteudo/121254187
http://www.dge.mec.pt/noticias/oei-e-fundacao-sm-lancam-6a-edicao-do-concurso-o-que-estas-ler
https://www.ulisboa.pt/info/dia-aberto-das-escolas-da-ulisboa-2019


Boletim Informativo n.º36 - 19/03/2019

	A Universidade de Lisboa promove, à semelhança de anos anteriores, o Dia Aberto dirigido aos estudantes pré-universitários.

	Esta é uma oportunidade para os alunos contactarem com as diferentes Escolas, conhecerem o ambiente e interagirem com os espaços,
professores e estudantes. 

	Cada Escola tem o seu dia, muitos deles ao longo dos próximos meses de abril e maio.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º37 - 20/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Aviso n.º 4656-A/2019 - Diário da República n.º 55/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-03-19  

	Ambiente e Transição Energética - Fundo Ambiental 

	EducarTe: Educar para o Território.

Aviso n.º 4656-B/2019 - Diário da República n.º 55/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-03-19  

	Ambiente e Transição Energética - Fundo Ambiental 

	Re-Educa: Educar para uma economia circular.

Aviso n.º 4656-C/2019 - Diário da República n.º 55/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-03-19  

	Ambiente e Transição Energética - Fundo Ambiental 

	EduMove-te: Educar para a mobilidade sustentável.

Resolução da Assembleia da República n.º 40/2019 - Diário da República n.º 56/2019, Série I de 2019-03-20

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres.

Portaria n.º 213/2019 - Diário da República n.º 56/2019, Série II de 2019-03-20  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento 

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a proceder à reprogramação dos encargos plurianuais relativos ao contrato de prestação de serviços de gestão
e fiscalização da empreitada de reabilitação das Escolas Artísticas de Música e Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, e coordenação de
segurança em obra.

Declaração de Retificação n.º 257/2019 - Diário da República n.º 56/2019, Série II de 2019-03-20  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

	Retifica a deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior n.º 586/2018, de 11 de maio, relativa à candidatura ao ensino superior
português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro - 2019-2020.

Informações Gerais

3.ª Edição do Prémio Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos Óscar Arnulfo Romero

	O objetivo deste Prémio é reconhecer o trabalho de instituições de ensino que tenham atuado de forma exemplar, através da educação e pedagogia,
na defesa e na promoção dos Direitos Humanos.

	As Escolas poderão participar mediante a apresentação de trabalhos realizados neste âmbito.

	 

	A admissão dos trabalhos será efetuada até ao dia 15 de maio.

Programa Férias em Movimento 2019 | Candidaturas abertas para entidades promotoras
Encontram-se a decorrer as candidaturas para Entidades Promotoras no âmbito do Programa Férias em Movimento para as modalidades de campos
de férias residenciais e campos de férias não residenciais a decorrer de 10 de junho a 13 de setembro.
O prazo termina no dia 12 de abril.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º38 - 22/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 3113/2019 - Diário da República n.º 57/2019, Série II de 2019-03-21

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa a eleição do presidente do Instituto Politécnico de Tomar.

Despacho n.º 3114/2019 - Diário da República n.º 57/2019, Série II de 2019-03-21 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre a Direção-Geral do Ensino Superior e a Federação Académica do Desporto
Universitário.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2019 - Diário da República n.º 58/2019, Série I de 2019-03-22

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Aprova os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização aplicáveis à terceira edição do Orçamento Participativo Jovem
Portugal, no ano de 2019.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
- Despacho - Concede a medalha de honra ao mérito desportivo a Jorge Manuel Alves Pessanha Viegas.

Informações Gerais

Férias da Páscoa

	O Jardim Zoológico propõe uma aventura para estas Férias da Páscoa! 

	De 8 a 22 de abril, as crianças poderão interagir com a natureza, desvendar mistérios de inúmeros animais, ter experiências únicas como preparar a
alimentação de várias espécies, visitar bastidores e ter encontros com tratadores de animais selvagens. Durante estes dias vão, simultaneamente,
desenvolver as suas capacidades e espírito de equipa em jogos de exploração ou caças ao tesouro.

Exposição nas Montras do Edifício da Secretaria-Geral da Educação e Ciência durante o mês de março

	Durante o mês de março, as montras do edifício da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, na Avenida 5 de outubro, em Lisboa, acolhem
exposições da responsabilidade da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. e do Museu do Dinheiro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Declaração de Retificação n.º 10/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série I de 2019-03-25

	Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
	Retifica o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, da Educação, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação, publicado no Diário da República n.º 21, 1.ª série, de 30 de janeiro de 2019.

Portaria n.º 217/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série II de 2019-03-25  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento
	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato para o fornecimento de eletricidade aos edifícios sitos na Av. 24 de
Julho, n.os 134 a 142, em Lisboa, ao abrigo do Acordo Quadro «AQ-ELE 2015» - Lote 4 - celebrado com a ESPAP - Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública, I. P.

Portaria n.º 218/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série II de 2019-03-25  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento
	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos aos contratos de prestação de serviços de conservação, manutenção e apoio à
exploração das escolas do Programa de Modernização das Escolas Destinadas ao Ensino Secundário.

Despacho n.º 3253/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série II de 2019-03-25  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Associação Cognitária Vasco da Gama prossegue atividades regulares
consideradas de interesse educacional.

Despacho n.º 3254/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série II de 2019-03-25 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
	Redefinição de competências da Divisão de Apoio e Modernização Tecnológica das Escolas (DAMTE), afetação a esta unidade orgânica da Equipa
para a Convergência dos Sistemas de Informação de Dados Administrativos das Escolas (ECSIDAE), e designação da licenciada Idalina Alves Lopes
como chefe de Equipa Multidisciplinar da ECSIDAE.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Designa membro do Gabinete para substituir a Chefe do Gabinete nas suas faltas e impedimentos.

Informações Gerais

Visite A GALERIA DE MINERALOGIA da Universidade de Coimbra

	A Universidade de Coimbra é detentora de uma grande coleção de cerca de 5000 exemplares de minerais.
	Na Galeria de Mineralogia está patente ao público uma exposição com cerca de 1000 destes exemplares.

	Uma vez por mês descubra ou revisite este espaço. A próxima visita é sábado 30 de março, às 11h00.

Parceria - Secretaria Geral da Educação e Ciência / Projeto NAU

	A Secretaria Geral da Educação e Ciência (SGEC) dispõe de cursos on-line gratuitos, em formato MOOC (Massive Open On-line Courses) dirigidos
aos profissionais da educação e ciência e ao cidadão em geral, na Plataforma NAU - Ensino e Formação a Distância da Administração Pública para
Grandes Audiências.

	O primeiro curso, que será lançado para os profissionais da ciência, tem como tema “O Essencial da Gestão de Dados de Investigação”.

	O segundo curso, que é dirigido aos profissionais de educação em particular aos professores do ensino pré-escolar, básico e secundário, tem como
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tema “ Educação Para a Sustentabilidade” e integra-se nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º40 - 27/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 41/2019 - Diário da República n.º 60/2019, Série I de 2019-03-26

	Presidência do Conselho de Ministros
	Altera o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo.

Resolução da Assembleia da República n.º 45/2019 - Diário da República n.º 61/2019, Série I de 2019-03-27

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo a criação de uma tabela nacional de taxas e emolumentos nas instituições de ensino superior público.

Resolução da Assembleia da República n.º 46/2019 - Diário da República n.º 61/2019, Série I de 2019-03-27

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo a criação de um plano de emergência para o alojamento estudantil nas pousadas de juventude.

Resolução da Assembleia da República n.º 47/2019 - Diário da República n.º 61/2019, Série I de 2019-03-27

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo a determinação de uma data limite para a transferência do primeiro montante referente a bolsas de estudo para estudantes
do ensino superior.

Despacho n.º 3377/2019 - Diário da República n.º 61/2019, Série II de 2019-03-27  

	Finanças, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes da Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e
dos Secretários de Estado da Educação e do Emprego 

	Confere permissão genérica de condução de viaturas oficiais afetas à ANQEP, I. P., à Presidente e aos Vogais do Conselho Diretivo.

Contrato n.º 159/2019 - Diário da República n.º 61/2019, Série II de 2019-03-27  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Judo
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/74/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Judo - Eventos Desportivos Internacionais - European Judo Open Masculino.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Delega competências no Reitor da Universidade de Coimbra.

Informações Gerais

Programa LER+Qualifica

	O Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) lança, em parceria com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, IP), o
programa LER+Qualifica, programa de leitura e escrita para adultos que frequentam os Centros Qualifica e as escolas a eles associadas. Este
programa tem como objetivo desenvolver e reforçar hábitos de leitura e escrita na população adulta promovendo, além das competências de
compreensão leitora funcional e instrumental, também a literária, essencial para a prática de uma cidadania informada e ativa e para a inclusão
social.

Viagem à Alemanha 2019

	A Embaixada da República Federal da Alemanha, o Goethe-Institut e a Direção-Geral da Educação promovem um concurso para seleccionar
estudantes do ensino secundário a fim de participarem num viagem de 4 semanas à Alemanha proporcionando-lhes uma vivência intercultural bem
como a possibilidade de desenvolverem o seu domínio da língua alemã.
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	Candidaturas até ao dia 03 de abril de 2019.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 2/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 77



Boletim Informativo n.º41 - 28/03/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 26/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28

	Assembleia da República
	Regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública.

Lei n.º 27/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28

	Assembleia da República
	Aplicação do processo de execução fiscal à cobrança coerciva das custas, multas não penais e outras sanções pecuniárias fixadas em processo
judicial, procedendo à sétima alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, trigésima terceira alteração ao Código de Procedimento e de
Processo Tributário, sétima alteração ao Código de Processo Civil, décima terceira alteração ao Regulamento das Custas Processuais, trigésima
terceira alteração ao Código de Processo Penal, quarta alteração ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 303/98, de 7 de outubro.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28

	Presidência do Conselho de Ministros
	Aprova o Programa Regressar.

Portaria n.º 94/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série I de 2019-03-28

	Educação, Saúde e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
	Procede à primeira alteração da Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril, que estabelece as regras nacionais complementares da ajuda à distribuição de
fruta, produtos hortícolas e bananas e leite e produtos lácteos nos estabelecimentos de ensino.

Contrato n.º 163/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série II de 2019-03-28  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Dança
Desportiva
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/77/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Dança Desportiva - Eventos Desportivos Internacionais. Portugal Open 2019.

Contrato n.º 164/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série II de 2019-03-28  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Judo
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/75/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. e a
Federação Portuguesa de Judo - Eventos desportivos internacionais - Taça da Europa de Juniores.

Contrato n.º 165/2019 - Diário da República n.º 62/2019, Série II de 2019-03-28  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Xadrez
	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo N.º CP/72/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. e a
Federação Portuguesa de Xadrez - Eventos Desportivos Internacionais. Open de Portugal.

Informações Gerais

Concurso do Selo Europeu para as línguas 2019 

	O Selo Europeu das Línguas é um prémio que tem como objetivos incentivar novas iniciativas no domínio do ensino e aprendizagem de línguas,
premiar novos métodos de ensino de línguas e sensibilizar para as línguas regionais e minoritárias. É atribuído, nos países participantes, ao projeto
de aprendizagem de línguas mais inovador,  à pessoa que obteve os maiores progressos na aprendizagem de línguas estrangeiras e ao melhor
professor de línguas.
	Os projetos a apresentar deverão ser ou ter sido implementados no ano de 2017/18 ou só em 2018/19 (1º semestre) e traduzir experiências
inovadoras promotoras do sucesso no ensino/aprendizagem das línguas da União Europeia.
	As candidaturas poderão ser apresentadas até ao dia 30 de junho.

Concurso de Projetos I&DT em Copromoção – Parcerias internacionais

	Está aberto até 31 de maio de 2019 o concurso para financiamento de projetos em copromoção entre empresas e entidades não empresariais do
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sistema de Investigação e Inovação (I&amp;I). Podem candidatar-se projetos em copromoção liderados por empresas portuguesas realizados em
parceria com entidades académicas nacionais que contribuam para consolidar a iniciativa intergovernamental “Atlantic Interactions”.

	Pretende-se que os projetos ajudem a desenvolver ou consolidar parcerias com investigadores da Universidade de Carnegie Mellon, do MIT e da
Universidade do Texas em Austin.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º42 - 01/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 27-A/2019 - Diário da República n.º 62/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-03-28

	Assembleia da República 

	Aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Resolução da Assembleia da República n.º 48/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 2019-03-29

	Assembleia da República 

	Pela urgente reabilitação da Escola Básica 2/3 Frei Caetano Brandão, de Braga.

Declaração de Retificação n.º 301-A/2019 - Diário da República n.º 63/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-03-29  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

	Retifica a Deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior n.º 266-A/2019, de 12 de março, relativa à fixação dos pré-requisitos a
exigir para a candidatura ao ensino superior de 2019-2020.

Despacho n.º 3628/2019 - Diário da República n.º 64/2019, Série II de 2019-04-01  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Concede a medalha de honra ao mérito desportivo a Jorge Manuel Alves Pessanha Viegas.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
-  Despacho Normativo - Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Setúbal.

Gabinete do Ministro da Educação
- Despacho - Concessão à Federação Portuguesa de Canoagem a medalha de honra ao mérito desportivo.
- Despacho - Concessão à Universidade de Coimbra a medalha de honra ao mérito desportivo.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 
- Despacho - Subdelega competências na Diretora-Geral de Estatística da Educação e Ciência, Doutora Luísa da Conceição dos Santos do Canto e
Castro de Loura. 

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
- Despacho - Reconhece como sendo de interesse público a 1.ª edição dos ISF Inclusive Games 2019.

Informações Gerais

5.ª Conferência de Professores do Mar - A Escola na Sociedade Azul
Realiza-se nos dias 26 e 27 de abril, no Centro de Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, a 5.ª conferência de professores do mar, cujo tema
central são os avanços científicos nas ciências marinhas.
	A conferência é gratuita e encontra-se em fase de acreditação para os códigos de grupo de recrutamento 110, 230, 420, 500, 510 e 520.

Congresso Internacional - Um reino de mulheres: expressões literárias, culturais e artísticas nas instituições monástico-conventuais

femininas

	
		Agregando especialistas e investigadores de diferentes domínios – História, História Religiosa, Literatura, Música, História de Arte, Património,
Quotidianos e Cultura Material,  a iniciativa realiza-se na Universidade de Évora, nos dias 22 a 24 de abril, e centra-se nas realidades ibéricas,
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Boletim Informativo n.º42 - 01/04/2019

latino-americanas, europeias e ásio-atlânticas.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º43 - 02/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 3651-A/2019 - Diário da República n.º 64/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-04-01  

	Finanças, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do Ministro das Finanças e dos Secretários de Estado da Educação
e do Emprego 

	Cria um grupo de projeto do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos (PIAAC).

Relatório (extrato) n.º 1/2019 - Diário da República n.º 65/2019, Série II de 2019-04-02

	Educação - Conselho Nacional de Educação 

	Versão resumida do Relatório de Atividades relativo ao ano de 2018.

Contrato n.º 189/2019 - Diário da República n.º 65/2019, Série II de 2019-04-02  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Associação Novas Olimpíadas
Especiais 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/86/DDT/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Associação Novas Olimpíadas Especiais - Special Olympics Portugal - Apoio à Atividade Desportiva - Missão Abu Dhabi 2019.

Informações Gerais

Futurália 2019

	Nos próximos dias 3 a 6 abril, decorre mais um evento Futurália, cujo objetivo primordial é esclarecer e informar sobre os diferentes cursos,
programas académicos nacionais e internacionais e outras questões relevantes para as escolhas de futuro.

	 

	O evento realiza-se na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações e poderá adquirir o seu bilhete online. 

27.º Concurso para Jovens Cientistas 

	O Concurso para Jovens Cientistas é desenvolvido pela Fundação da Juventude, tendo por objetivos promover os ideais da cooperação e do
intercâmbio entre jovens cientistas e investigadores e estimular o aparecimento de jovens talentos nas áreas da Ciência, Tecnologia, Investigação e
Inovação.

	 

	As inscrições decorrem até ao dia 23 de abril.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º44 - 04/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 3708/2019 - Diário da República n.º 66/2019, Série II de 2019-04-03  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Designa membro do Gabinete para substituir a Chefe do Gabinete nas suas faltas e impedimentos.

Despacho n.º 3778/2019 - Diário da República n.º 67/2019, Série II de 2019-04-04  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega competências no Reitor da Universidade de Coimbra.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Portaria - Define a agilização dos procedimentos de emissão de vistos para estudantes estrangeiros.

Informações Gerais

Jornadas de Trabalho - Psicologia em Contexto Escolar - 2019 

	A Direção-Geral da Educação (DGE), no âmbito da formação aos psicólogos escolares, promove uma nova edição das Jornadas de Trabalho -
Psicologia em Contexto Escolar.

	As inscrições decorrem até ao dia 10 de maio, através de plataforma disponível online.

Sustentabilidade na Terra: Desafios à Geologia e à Biologia

	A Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia (APPBG) apresenta o seu IX Congresso Nacional - Sustentabilidade na Terra, que
decorrerá nos dias 27 e 28 de abril (sábado e domingo), no auditório Coimbra Business School, do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º45 - 09/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Deliberação n.º 413/2019 - Diário da República n.º 69/2019, Série II de 2019-04-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ambiente e Transição Energética e Mar - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 

	O Conselho Diretivo do IPMA, I. P., em sua reunião de 26 de março de 2019, atualiza a classificação do ouriço-do-mar da zona de produção Litoral
Peniche-Cabo Raso, L5a para "A*".

Despacho n.º 3894/2019 - Diário da República n.º 69/2019, Série II de 2019-04-08  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Reconhece como sendo de interesse público a 1.ª edição dos ISF Inclusive Games 2019.

Resolução da Assembleia da República n.º 55/2019 - Diário da República n.º 70/2019, Série I de 2019-04-09

	Assembleia da República 

	Prorrogação do funcionamento da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas até ao final do primeiro
semestre de 2019.

Deliberação n.º 417/2019 - Diário da República n.º 70/2019, Série II de 2019-04-09  

	Justiça, Adjunto e Economia e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

	Delegação de competências nos membros do conselho diretivo.

Despacho n.º 3941/2019 - Diário da República n.º 70/2019, Série II de 2019-04-09  

	Educação - Gabinete do Ministro 

	Concessão à Federação Portuguesa de Canoagem da medalha de honra ao mérito desportivo.

Despacho n.º 3942/2019 - Diário da República n.º 70/2019, Série II de 2019-04-09  

	Educação - Gabinete do Ministro 

	Concessão à Universidade de Coimbra da medalha de honra ao mérito desportivo.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 
- Despacho - Subdelega competências na Diretora-Geral da Administração Escolar, Licenciada Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes. 

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
- Despacho - Designa o coordenador e o subcoordenador do grupo de projeto do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos
Adultos (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC).

Informações Gerais

Orçamento Participativo Jovem 2019 

	Encontra-se a decorrer a 3.ª edição do Orçamento Participativo Jovem Portugal 2019 (OPJP).

	Nesta edição, a apresentação dos projetos abrange as áreas dos temas-chave do Plano Nacional para a Juventude, nomeadamente, Educação
Formal e Não Formal e destina-se a cidadãos com idade compreendida entre os 14 e os 30 anos.
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	A apresentação de propostas decorre até ao dia 29 de abril, através da plataforma do Programa. 

	 

O Problema da Definição de Arte 

	A Associação de Professores de Filosofia (Apf) e o Centro de Formação de Associação de Escolas (CFAE) Beira Mar, promovem o curso de
formação creditado "O Problema da Definição de Arte".

	Com um importante enquadramento teórico que permitirá o aprofundamento científico sobre o problema da definição de arte, o curso compreende
uma relevante componente prática da qual resultará a produção de materiais didáticos.

	O trabalho dos formandos permitirá uma simulação próxima do tipo de metodologia crítica a desenvolver com os alunos.

	 

	As inscrições decorrem até ao dia 19 de abril. 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º46 - 10/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série I de 2019-04-10

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Institui o dia 12 de abril como o Dia Nacional do Ar.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série I de 2019-04-10

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Designa os membros do conselho diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P..

Despacho n.º 3996/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série II de 2019-04-10

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Subdelega competências na Diretora-Geral de Estatística da Educação e Ciência, Doutora Luísa da Conceição dos Santos do Canto e Castro de
Loura.

Contrato n.º 199/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série II de 2019-04-10  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação de Andebol de Portugal 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/61/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação de Andebol de Portugal - Encargos com a deslocação, por via aérea, entre o território continental e as Regiões Autónomas, relativos à
época 2018/2019.

Contrato n.º 200/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série II de 2019-04-10  

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Equestre Portuguesa 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/13/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Equestre Portuguesa - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/119/DDF/2018 - Atividades Regulares.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado da Educação 
- Despacho - Determina as transferências a efetuar, no ano de 2019, para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, por dotações
orçamentais provenientes das áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
- Portaria - Define a estrutura nuclear da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e o número máximo de unidades
orgânicas flexíveis.

Informações Gerais

IV Encontro de Professores |Aprendizagens Essenciais em Matemática

	Este Encontro, organizado pela Associação de Professores de Matemática e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, destina-se aos
grupos de docência 110, 230 e 500 e será certificado como ação de curta duração. 

	 

	O objetivo deste Encontro, a realizar no dia 11 de maio, em Lisboa, é proporcionar um tempo e um espaço de formação de professores e aprofundar
a reflexão e o debate em algumas questões relativas às Aprendizagens Essenciais em Matemática.
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	As inscrições decorrem até dia 30 de abril, através de plataforma disponível online. 

OPTO – VII Fórum de Educação e Formação do Algarve

	O Município de Albufeira, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve e o Instituto do Emprego e
Formação Profissional irão promover nos dias 8, 9 e 10 de maio, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, o VII Fórum de Educação e Formação do
Algarve.

	 

	Este Fórum tem como objetivo facilitar o acesso a informação diversificada, atualizada e pertinente sobre ofertas de formação e qualificação
profissional, assim como o contacto com experiências, testemunhos e demonstrações profissionais por parte das várias organizações da sociedade
civil, num ambiente descontraído e agradável que propicie o convívio e o gosto pela aprendizagem e evolução. 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º47 - 12-04-2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 111/2019 - Diário da República n.º 73/2019, Série I de 2019-04-12

	Administração Interna e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Define a agilização dos procedimentos de emissão de vistos para estudantes estrangeiros.

Despacho n.º 4037/2019 - Diário da República n.º 73/2019, Série II de 2019-04-12 

	Presidência do Conselho de Ministros, Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Primeiro-Ministro e dos Ministros dos Negócios
Estrangeiros e da Educação

	Designa, em comissão de serviço, a Mestre Maria Suzana Bento Francisco Simões Maximiano para exercer o cargo de diretora da Escola
Portuguesa de Cabo Verde - Centro de Ensino e da Língua Portuguesa.

Despacho n.º 4038/2019 - Diário da República n.º 73/2019, Série II de 2019-04-12 

	Presidência do Conselho de Ministros, Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Primeiro-Ministro e dos Ministros dos Negócios
Estrangeiros e da Educação 

	Designa, em comissão de serviço, a licenciada Manuela Maria Almeida Costeira para exercer o cargo de diretora da Escola Portuguesa de São
Tomé e Príncipe - Centro de Ensino e da Língua Portuguesa.

Acordo n.º 12/2019 - Diário da República n.º 73/2019, Série II de 2019-04-12  

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município de Celorico de Basto 

	Publicação do Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica da Mota, em Celorico de Basto.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho –  Renova a nomeação de dois membros do conselho de curadores da Fundação Universidade de Aveiro.

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Gabinete do Secretário de Estado da Educação 
Determina as transferências a efetuar, no ano de 2019, para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, por dotações orçamentais
provenientes das áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
— Declaração de Retificação – Retifica o Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro, que altera o Regulamento do Júri Nacional de
Exames e aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	Reconhece como sendo de interesse público a fase final da primeira edição da Liga das Nações da UEFA.

Informações Gerais

Noite do Fósforo

	Este evento, promovido pela Ciência Viva e pela Sociedade Portuguesa de Química, visa celebrar o Ano Internacional da Tabela Periódica.

	Realiza-se no dia 30 de abril, no Pavilhão do Conhecimento. A entrada é livre, no entanto, carece de inscrição prévia.

Dia da Marinha – Coimbra – 11 a 19 de maio 
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	As Comemorações do Dia da Marinha decorrem na cidade de Coimbra, de 11 a 19 de maio, com várias atividades e grande enfoque no público
jovem.

	Neste sentido, a Marinha Portuguesa convida as escolas, e o público em geral, a usufruírem de forma gratuita das várias atividades.

	Será também uma oportunidade para os alunos obterem informações e esclarecimentos relativos às ofertas profissionais de que a Marinha dispõe.

	Para o efeito, as escolas poderão efetuar, a partir deste momento, as suas inscrições. 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º48 - 15/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4097/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série II de 2019-04-15 

	Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

	Programa de Ocupação de Tempos Livres no ano de 2019, nas modalidades Curta e Longa Duração.

Contrato n.º 201/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série II de 2019-04-15 

	Educação e Entidades de Utilidade Pública Desportiva - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e Federação Portuguesa de Voleibol 

	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/66/DDF/2019, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e a
Federação Portuguesa de Voleibol - Encargos com a deslocação, por via aérea, entre o território continental e as Regiões Autónomas, relativos à
época 2018/2019.

Acordo n.º 13/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série II de 2019-04-15 

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município de Celorico de Basto 

	Publicação do Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Gandarela, em Celorico de Basto.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação
- Portaria - Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de gestão, fiscalização e
coordenação de segurança em obra da empreitada de execução das obras da Fase II da Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa.
- Despacho - Designa, em comissão de serviço, pelo período de quatro anos, os Mestres Francisco Manuel Grácio Gonçalves e Sónia Cristina Goes
Mordido, para exercerem o cargo de subdiretores da Escola Portuguesa de Cabo Verde – Centro de Ensino e da Língua Portuguesa.
- Despacho - Designa, em comissão de serviço, pelo período de quatro anos, as licenciadas Maria Margarida Vicente Lucas Branco e Sara Maria
Infante Rodrigues para exercerem o cargo de subdiretoras da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e da Língua
Portuguesa.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
- Despacho - Procede à Renovação do mandato do fiscal único da ANQEP, I.P. à sociedade de Revisores Oficiais de Contas APPM- Ana Calado
Pinto, Pedro Campos Machado, Ilídio César Ferreira &amp; Associado, SROC, Lda.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
- Despacho - Concede a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, ao Professor Joaquim Alberto Almeida Pereira.

Informações Gerais

Dia Mundial do Livro 

	Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial do Livro, o Plano Nacional de Leitura 2027 vai realizar uma grande marcha pela leitura.

	 

	O desfile realiza-se em Lisboa, no dia 23 de abril, às 14h30, partirá da Praça Luís de Camões e seguirá pelo Chiado, com paragens para leituras em
voz alta nas livrarias BD Mania, Bertrand, Férin e FNAC.

	O desfile será acompanhado por músicos e por artistas do Chapitô. 

Prémio da União Europeia para a Saúde 2019 | EU Health Award 

	A Comissão Europeia dedica este ano o Prémio da União Europeia para a Saúde (EU Health Award) a iniciativas de cidades, organizações não
governamentais (ONGs) e escolas que contribuíram ou contribuem para a melhoria da saúde pública na União Europeia, através da prevenção e
redução da obesidade em crianças e jovens.
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	As candidaturas devem ser submetidas através do formulário de candidatura online, até ao dia 13 de maio.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º49 - 16/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4156/2019 - Diário da República n.º 75/2019, Série II de 2019-04-16  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Introduz mecanismos de salvaguarda nos procedimentos de contratualização da atribuição de bolsas de estudo, no quadro da aplicação do
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, republicado em anexo ao Despacho n.º 5404/2017 (2.ª série), de
21 de junho.

Despacho n.º 4157/2019 - Diário da República n.º 75/2019, Série II de 2019-04-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Emite orientações destinadas à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., para a atualização do Roteiro Nacional de Infraestruturas de
Investigação de Interesse Estratégico.

Informações Gerais

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

	O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra no dia 18 de abril,  tem como tema: Património e Paisagem Rural. 

	 

	Nas comemorações destaca-se a visita que se realizará na zona de Marvila, através de um percurso por este bairro histórico, serão relembradas
vivências rurais e industriais de outrora, mas sobretudo um bairro que, tal como o resto da cidade, vive mudanças profundas.

	 

	O programa é gratuito, no entanto, é necessária inscrição prévia até ao dia 17 de abril.  

	 

“Vem_Ver” a FCT NOVA 

	A iniciativa “Vem Ver”, permite aos estudantes — do 1.º ciclo do ensino básico ao 12.º ano do ensino secundário — a possibilidade de contactar com
a Universidade.

	 

	Através da inscrição disponível online, no dia 24 de abril, poderá conhecer o Campus, realizar atividades experimentais nos departamentos e
esclarecer dúvidas relativamente às áreas de estudo da FCT NOVA junto dos coordenadores de licenciaturas e mestrados integrados. 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º50 - 16/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Deliberação n.º 441/2019 - Diário da República n.º 77/2019, Série II de 2019-04-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

	Estabelece as regras para a fixação de elencos de provas de ingresso - 2019/2020.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

	Subdelega, com possibilidade de subdelegar, no Diretor-Geral da Educação, José Víctor dos Santos Duarte Pedroso, os poderes para a prática de
vários atos.

Informações Gerais

25 DE ABRIL - UM OLHAR PELO PAÍS

	Esta exposição tem como objetivo mostrar que o 25 de Abril teve realidades diferentes em diversas zonas do país, fazendo-se repercutir dias mais
tarde nas diferentes regiões portuguesas.

	Com imagens cedidas por várias Câmaras Municipais do País, esta exposição poderá ser visitada de terça a domingo, até ao dia 28 de abril, no
Centro Cultural Malaposta, Olival Basto - Odivelas.

	A entrada é livre. 

Literacia para os Media – Contribuir para a Mudança

	Como o objetivo de contribuir para a definição de uma estratégia, a nível de escola, no que se refere à Literacia para os Media, este curso, European
Schoolnet Academy – MOOC (Massive Open Online Course), destina-se a diretores, a professores dos ensinos básico e secundário, bem como a
todos os que se interessam pela Literacia para os Media, em contexto educativo.

	Realiza-se no dia 29 de abril e as inscrições efetuam-se através de plataforma disponível online.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º51 - 22/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4244/2019 - Diário da República n.º 78/2019, Série II de 2019-04-22

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Reconhece a Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

Despacho Normativo n.º 13/2019 - Diário da República n.º 78/2019, Série II de 2019-04-22

	Despacho Normativo n.º 13/2019 - Diário da República n.º 78/2019, Série II de 2019-04-22

	Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Setúbal.

Despacho n.º 4245/2019 - Diário da República n.º 78/2019, Série II de 2019-04-22

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e dos Secretários de Estado da Educação e do Emprego 

	Determina as transferências a efetuar, no ano de 2019, para a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, por dotações orçamentais
provenientes das áreas governativas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Informações Gerais

Seminário Educação Inclusiva 

	Com o objetivo de partilhar saberes e práticas, a Direção-Geral da Educação, em parceria com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Lisboa, vai realizar, no dia 17 de maio, o Seminário Educação Inclusiva: Equidade – Participação –
Direitos – Valores – Progresso.

	 

	As inscrições decorrem entre os dias 9 de abril e 7 de maio.

Bolsas de Mestrado na China  

	As bolsas China Three Gorges Corporation (CTG) têm por objetivo estimular os recém-diplomados da Universidade de Lisboa a prosseguirem os
seus estudos pós-graduados em Universidades da China, contribuindo para  valorizar a formação de nível superior fortemente ancorada na
investigação, para a valorização social e económica do conhecimento e a participação ativa no progresso das comunidades.

	 

	As candidaturas decorrem até ao dia 30 de abril.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º52 - 24/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 30/2019 - Diário da República n.º 79/2019, Série I de 2019-04-23

	Assembleia da República 

	Introduz restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos de géneros alimentícios e bebidas que contenham elevado valor energético, teor de
sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados, procedendo à 14.ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2019 - Diário da República n.º 79/2019, Série I de 2019-04-23

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Autoriza a Universidade de Lisboa a realizar a despesa com a celebração do contrato de empreitada de reconversão do edifício da cantina II em
residência de estudantes.

Decreto-Lei n.º 55/2019 - Diário da República n.º 80/2019, Série I de 2019-04-24

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Cria o estatuto do estudante atleta do ensino superior.

Despacho n.º 4328-A/2019 - Diário da República n.º 80/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-04-24

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega no Professor Doutor António Manuel da Cruz Serra, Reitor da Universidade de Lisboa, a competência para a prática de todos os atos a
realizar no âmbito do procedimento de formação do contrato de empreitada de obras públicas de reconversão do edifício da cantina II em residência
de estudantes da Universidade de Lisboa.

Aviso (extrato) n.º 7223/2019 - Diário da República n.º 80/2019, Série II de 2019-04-24

	Justiça, Adjunto e Economia e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

	Alteração dos membros do Júri da Prova de Aptidão para a aquisição da qualidade de Agente Oficial da Propriedade Industrial, publicitada através
do Aviso n.º 7597/2018, de 7 de junho.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Nomeação do representante dos estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo na Comissão Nacional de Acesso ao
Ensino Superior (CNAES).

Informações Gerais

4.º Encontro Nacional de Educação para os Media

	Integrado na Iniciativa dos 7 Dias com os Media, o evento deste ano, subordinado ao tema “Uma questão de inteligências”, inclui no seu programa a
conferência plenária " Uma Questão de Inteligências: artificial, emocional?", um painel de partilha de práticas e vários workshops sobre os media.

	Este encontro realiza-se no próximo dia 10 de maio, no Auditório do Agrupamento de Escolas do Cerco, no Porto. Está acreditado como ação curta
duração para Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, dado o número limite de
vagas.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º53 - 26/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4338/2019 - Diário da República n.º 81/2019, Série II de 2019-04-26

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 

	Subdelega competências na Diretora-Geral da Administração Escolar, Licenciada Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.

Despacho n.º 4340/2019 - Diário da República n.º 81/2019, Série II de 2019-04-26

	Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado da Educação e do Emprego.

	Designa o coordenador e o subcoordenador do grupo de projeto do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC).

Informações Gerais

Conferência de apresentação do Projeto de Investigação “Reshaphing Schools for a T-World”
Conferência de apresentação e debate dos resultados do projeto “Reshaping Schools for a T-World”. Na sequência do estudo inédito da Plataforma
para o Crescimento Sustentável (PCS), sobre os desafios da disrupção tecnológica “Game Changers: surfing the wave of technology disruption”.
Dia 29 de abril, das 17h00 às 19h00, no Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. Entrada livre mediante inscrição obrigatória.

Challenges 2019: XI Conferência Internacional de TIC na Educação
Decorre entre 13 e 15 de maio, na Universidade do Minho, Braga, a Challenges 2019, XI conferência internacional sobre as TIC na Educação. Conta
com especialistas, investigadores, professores e estudantes, para debater e refletir sobre os desafios da Inteligência Artificial na educação e na
aprendizagem.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º54 - 29/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4378/2019 - Diário da República n.º 82/2019, Série II de 2019-04-29 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Renova a nomeação de dois membros do conselho de curadores da Fundação Universidade de Aveiro.

Despacho n.º 4380/2019 - Diário da República n.º 82/2019, Série II de 2019-04-29 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Designa a licenciada Ana Filipa Gomes Abreu para exercer as funções de Chefe do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Declaração de Retificação n.º 377/2019 - Diário da República n.º 82/2019, Série II de 2019-04-29  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Retifica o Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro, que altera o Regulamento do Júri Nacional de Exames e aprova o Regulamento das
Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário

Despacho n.º 4381/2019 - Diário da República n.º 82/2019, Série II de 2019-04-29  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Reconhece como sendo de interesse público a fase final da primeira edição da Liga das Nações da UEFA.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

	- Portaria - Autoriza a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do
acordo de colaboração a celebrar com o Município da Amadora.

	 

	- Portaria - Autoriza a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do
acordo de colaboração a celebrar com o Município de Oeiras.

	 

	- Portaria - Autoriza a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do
acordo de colaboração a celebrar com o Município de Paredes.

	 

	- Portaria - Autoriza a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do
acordo de colaboração a celebrar com o Município de Sintra.

	 

	- Despacho - Autoriza a celebração de Acordos de Colaboração com os Municípios de Amadora, Oeiras, Paredes e Sintra.

Informações Gerais

Prémio da União Europeia para a Saúde 2019
A Comissão Europeia dedica a 5.ª edição do Prémio da União Europeia para a Saúde, EU Health Award, a iniciativas de cidades, organizações não
governamentais (ONGs) e escolas que contribuíram ou contribuem para a melhoria da saúde pública na União Europeia, através da prevenção e
redução da obesidade em crianças e jovens.
Submissão de candidaturas até 13 de maio através do formulário de candidatura online.
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New Space Atlantic Summit 2019 nos Açores
Nos dias 21 e 22 de junho, a ilha de Santa Maria, nos Açores, recebe a segunda edição do encontro New Space Atlantic Summit. A “Estratégia
Portugal Espaço 2030” e a recém-fundada Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space serão o ponto de partida para a discussão de temas como
os processos e produtos emergentes para impulsionar a exploração de dados e sinais no setor do espaço através da utilização das aplicações e
serviços baseados ou possibilitados pelo espaço.
 
 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º55 - 30/04/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 262/2019 - Diário da República n.º 83/2019, Série II de 2019-04-30

	 Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento 

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de gestão, fiscalização e coordenação de
segurança em obra da empreitada de execução das obras da Fase II da Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Despacho - Exoneração, a seu pedido, das funções de Chefe do Gabinete, da licenciada Maria Emília Leal Pereira de Moura.

Informações Gerais

Concerto da Primavera – Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana

	
		A Secretaria-Geral do Ministério das Finanças acolhe o Concerto da Primavera da Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana.
	
		Sob a direção do Maestro Sargento-Mor João Aires, serão apresentadas obras de Mozart, Vivaldi, Fauré e Haydn.
	
		O Concerto irá decorrer no Salão Nobre do Ministério das Finanças, dia 8 de maio, pelas 17h30, Avenida Infante Dom Henrique, n.º1 C, Lisboa.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Resolução da Assembleia da República n.º 59/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo que leve a cabo o processo de avaliação da aplicação do RJIES.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios financeiros a Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo decorrentes da celebração
de contratos de associação para o ciclo de ensino compreendido nos anos letivos 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.

Aviso n.º 19/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02

	Negócios Estrangeiros 

	Acordo entre a República Portuguesa e a República Francesa de Cooperação Educativa e Linguística, assinado em Paris, a 28 de março de 2017. O
presente Acordo tem como objetivo reforçar a visibilidade e o ensino da língua da outra Parte como língua viva estrangeira nos sistemas educativos
de cada Parte favorecendo a continuidade das aprendizagens e complementando a oferta de ensino onde sejam identificadas necessidades, com
vista a aumentar o número de aprendentes.

Despacho n.º 4443/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Educação 

	Designa, em comissão de serviço, pelo período de quatro anos, os Mestres Francisco Manuel Grácio Gonçalves e Sónia Cristina Goes Mordido, para
exercerem o cargo de subdiretores da Escola Portuguesa de Cabo Verde - Centro de Ensino e da Língua Portuguesa.

Despacho n.º 4444/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Educação 

	Designa, em comissão de serviço, pelo período de quatro anos, as licenciadas Maria Margarida Vicente Lucas Branco e Sara Maria Infante
Rodrigues para exercerem o cargo de subdiretoras da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe - Centro de Ensino e da Língua Portuguesa.

Despacho n.º 4449/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Finanças, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do Ministro das Finanças e dos Secretários de Estado da Educação
e do Emprego 

	Procede à renovação do mandato do fiscal único da ANQEP, I. P., à sociedade de revisores oficiais de contas APPM - Ana Calado Pinto, Pedro
Campos Machado, Ilídio César Ferreira &amp; Associado, SROC, Lda.

Despacho n.º 4485/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Cultura e Educação - Gabinetes da Secretária de Estado da Cultura e do Secretário de Estado da Educação 

	Designa para exercer o cargo de presidente da comissão científica do Plano Nacional das Artes a licenciada Maria de Assis.

Despacho n.º 4486/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Reconhece como sendo de interesse público os torneios IberCup Cascais e Estoril.

Contrato n.º 206/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Faro 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.
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Contrato n.º 207/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Lagoa 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 208/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Loulé 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 209/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Mira 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 210/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Nelas 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 211/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Oliveira do Bairro 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 212/2019 - Diário da República n.º 84/2019, Série II de 2019-05-02

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Vila Nova de Poiares 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	- Despacho - Concede a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo ao Silves Futebol Clube.

Informações Gerais

Dia Internacional dos Museus/Noite dos Museus 2019 – 18 de maio

	A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) convida os espaços museológicos que integram a Rede Portuguesa de Museus a juntarem-se a
estas comemorações através da realização de iniciativas no âmbito do tema apresentado – “Os Museus como plataformas culturais – Museus e
Cidadania”.

Presidência da República Portuguesa - Terceira edição do Programa “Escritores no Palácio de Belém”

	Decorre até 21 de maio a terceira edição do programa “Escritores no Palácio de Belém”. O programa destina-se a proporcionar o encontro entre
escritores de obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura e alunos dos vários níveis de escolaridade.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP
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Publicado em Diário da República

Lei n.º 31/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série I de 2019-05-03

	Assembleia da República 

	Regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e arquivos públicos.

Deliberação n.º 492/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ambiente e Transição Energética e Mar - Instituto Português do Mar e da Amosfera, I. P. 

	Regulamento de Aquisições que discipline a realização de despesa associada à aquisição de bens móveis ou de serviços.

Despacho n.º 4530/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Concede a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, ao Professor Joaquim Alberto Almeida Pereira.

Contrato n.º 214/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Arganil 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 215/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Lagos 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 216/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03 

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município da Marinha Grande 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano letivo de 2017-2018.

Informações Gerais

Oceanário de Lisboa - «Oceano trocado por miúdos» - De pequenino se ensina o Oceano

	O Oceanário de Lisboa será o palco para uma ação de formação para educadores de infância, onde não faltam ferramentas nem atividades para
ensinar tudo sobre o oceano aos mais pequenos, de uma forma divertida e original. Dia 18 de maio, das 15 às 18 horas.

Pavilhão do Conhecimento /Centro Ciência Viva - Dia Internacional da Biodiversidade
No Dia Internacional da Biodiversidade, 22 de maio, o público é convidado a conhecer em pormenor algumas das descobertas feitas por Darwin e a
ouvir histórias de biólogos e naturalistas portugueses. A entrada é livre mediante inscrição prévia.

Música e instrumentos musicais chineses – 4.ª Conferência de Lisboa

	Terá lugar dias 6 e 7 de maio, no Centro Científico e Cultural de Macau, a 4ª. Conferência “Música e Instrumentos Musicais”, incluindo um concerto
da Orquestra Chinesa Cheong Hong de Macau. No Centro Científico e Cultural de Macau, na rua da Junqueira, 30, Lisboa.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 127/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série I de 2019-05-06

	Negócios Estrangeiros, Finanças, Adjunto e Economia e Educação 

	Aprova as percentagens do mecanismo de correção cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 30 de junho, para o primeiro semestre de
2019.

Despacho n.º 4575/2019 - Diário da República n.º 86/2019, Série II de 2019-05-06  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Subdelega, com possibilidade de subdelegar, no diretor-geral da Educação, José Vítor dos Santos Duarte Pedroso, os poderes para a prática de
vários atos.

Portaria n.º 310/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série II de 2019-05-07

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do acordo de
colaboração a celebrar com o Município de Oeiras.

Portaria n.º 311/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série II de 2019-05-07 

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do acordo de
colaboração a celebrar com o Município de Paredes.

Portaria n.º 312/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série II de 2019-05-07 

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do acordo de
colaboração a celebrar com o Município de Sintra.

Portaria n.º 313/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série II de 2019-05-07 

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do acordo de
colaboração a celebrar com o Município da Amadora.

Despacho n.º 4605/2019 - Diário da República n.º 87/2019, Série II de 2019-05-07

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a celebração de Acordos de Colaboração com os Municípios de Amadora, Oeiras, Paredes e Sintra.

Informações Gerais

Conselho Nacional de Educação - Seminário - Inclusão hoje: 25 anos depois de Salamanca

	No 25º aniversário da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), o Conselho Nacional

	de Educação (CNE) promove um seminário que se debruça sobre a Educação Inclusiva, tema

	central desta Declaração.

	Este seminário realiza-se no auditório do CNE, dia 13 de maio, pelas 14 horas.
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Universidade de Coimbra - Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade
No dia 11 de maio, das 21h00 às 23h00, o Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra vai abrir as portas à contemplação do
céu noturno. Uma proposta para observar as estrelas e saber mais sobre os planetas.
Este evento gratuito não requer inscrição prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4652/2019 - Diário da República n.º 88/2019, Série II de 2019-05-08  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Nomeação do representante dos estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo na

	Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

Regulamento n.º 404/2019 - Diário da República n.º 88/2019, Série II de 2019-05-08  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Academia das Ciências de Lisboa 

	Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da Academia das Ciências de Lisboa - define as condições de atribuição de bolsas de estudo para
realização de investigação cientifica ou missões.

Informações Gerais

 “Storytelling - Estratégias de Comunicação na Educação Ambiental”

	Organizada pelo Jardim Zoológico de Lisboa em parceria com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a ação de formação Storytelling -
Estratégias de Comunicação na Educação Ambiental - é acreditada para professores.

	Decorre de 10 a 12 de maio.

Gestão no Sistema Educativo 

	O Gestech (EDU) é um evento organizado pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE) que se divide em dois temas-chave: Gestão e
Tecnologia. 

	Procura promover a importância de uma gestão eficiente e adaptada às mudanças e desafios que a Educação enfrenta atualmente,divulgar as
melhores práticas para as várias organizações do sistema educativo português, partilhar e debater os mais recentes modelos de gestão e
governança do sector, dentro e fora do país.

	Realiza-se no Centro de Congressos de Lisboa, dia 29 de maio, das 8.30h às 17h.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4664-E/2019 - Diário da República n.º 88/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-05-08

	Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Gabinetes dos Ministros da Administração Interna, da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e da Educação 

	Determinação de condições necessárias à campanha eleitoral dos candidatos concorrentes à eleição para o Parlamento Europeu.

Despacho n.º 4664-F/2019 - Diário da República n.º 88/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-05-08

	Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Gabinetes dos Ministros da Administração Interna, da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e da Educação 

	Determinação da utilização das instalações escolares para o funcionamento das assembleias ou secções de voto da eleição para o Parlamento
Europeu.

Contrato n.º 233/2019 - Diário da República n.º 89/2019, Série II de 2019-05-09

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Tavira 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Despacho - Delega competências no conselho diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.

Informações Gerais

“Violência Zero” Campanha de Sensibilização Contra a Violência no Desporto
Irá realizar-se de 13 a 17 de maio a “Semana Contra a Violência no Desporto”, envolvendo os agrupamentos escolares em diversas atividades de
prevenção e combate à violência no desporto, junto de crianças e jovens, nomeadamente, no âmbito da disciplina de Educação Física.

PO CH na Europa que dança nas melodias da Serra
A Escola Profissional da Serra da Estrela, financiada pelo Fundo Social Europeu, apresenta no dia 16 de maio, a partir das 16 horas, no cineteatro de
Seia, as provas de aptidão profissional dos alunos do 3.º ano dos cursos profissionais de Técnico de Instrumentista de Sopro e de Técnico de
Percussão e de Instrumentista de Cordas e Teclas, em dezenas de miniconcertos.

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

 FICHA TÉCNICA:
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 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º61 - 10/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4753/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Exoneração, a seu pedido, das funções de Chefe do Gabinete, da licenciada Maria Emília Leal Pereira de Moura.

Despacho Normativo n.º 14/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos da Universidade de Lisboa.

Aviso n.º 8125/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10  

	Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

	Procedimento de seleção de entidade organizadora da Edição de 2019 do Programa Jovens Criadores.

Contrato n.º 239/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10  

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Monchique 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 240/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Olhão 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 241/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10  

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Portimão 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 242/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de São Brás de Alportel 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 243/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10 

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Silves 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 244/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Vila do Bispo 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 245/2019 - Diário da República n.º 90/2019, Série II de 2019-05-10 
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	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Vila Real de Santo António 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Portaria - Altera o Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição no Curso de Licenciatura em Música da Escola
Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto.

Informações Gerais

Concurso Aberto: Next Generation Climate Science In Europe for Oceans

	O concurso conjunto entre a JPI Climate e a JPI Oceans “Next Generation Climate Science In Europe for Oceans”, mobiliza um conjunto de agências
de financiamento europeias, com o objetivo de promover um empenhamento conjunto no tema das ciências climáticas, com enfoque nas interações
com os oceanos.

	As candidaturas podem ser submetidas até 14 de junho, obtendo financiamento por parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Café com Ciência - Duas visões sobre a Tabela Periódica
O Planetário - Casa da Ciência Centro Ciência Viva de Braga irá realizar o Café com Ciência "Duas visões sobre a Tabela Periódica", com a
presença dos cientistas Nuno Castro e João Paulo André, no dia 17 de maio, às 21h30.
O evento gratuito, mediante inscrição prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:
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Boletim Informativo n.º62 - 14/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4799/2019 - Diário da República n.º 91/2019, Série II de 2019-05-13  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Concede a medalha de honra ao mérito desportivo ao Silves Futebol Clube.

Despacho n.º 4836/2019 - Diário da República n.º 92/2019, Série II de 2019-05-14

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Concede o Colar de Honra ao Mérito Desportivo a Manuel Alexandre de Sousa Pinto Agrellos.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Transmissão da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.
	
	
	— Portaria – Criação o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na Escola Superior de
Enfermagem da Universidade do Minho.

Informações Gerais

Colóquio Educação de Adultos 

	Neste evento a valorização do Capital Humano e as perspetivas atuais da educação de adultos enquanto promotora de melhores qualificações de
jovens adultos e de adultos, serão o foco central deste colóquio.
	Realiza-se no dia 16 de maio, pelas 9 horas, na Casa Municipal da Cultura de Seia.

Museu da Ciência – Universidade de Coimbra – Palestra “O electrómetro de folhas de ouro e outras histórias” 

	Esta apresentação irá debruçar-se sobre a vida e a obra de Francisco Nazareth, realçando o seu trabalho pioneiro na deteção de partículas
ionizadas, dando também a conhecer o eletrómetro por ele utilizado e que foi construído nas oficinas do Laboratório de Física.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º63 - 16/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 65/2019 - Diário da República n.º 93/2019, Série I de 2019-05-15

	Assembleia da República
	Pela urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos - Barcelos.

Decreto-Lei n.º 63/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série I de 2019-05-16

	Presidência do Conselho de Ministros
	Estabelece o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação científica e desenvolvimento.

Despacho n.º 4924/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série II de 2019-05-16

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
	Subdelega competências na Diretora-Geral da Administração Escolar, Licenciada Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.

Aviso n.º 8453/2019 - Diário da República n.º 94/2019, Série II de 2019-05-16

	Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
	Lista dos apoios concedidos no âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) - Lei n.º 23/2006, de 23 de junho elaborada nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, e nos artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto - ano
de 2018.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Portaria – Alarga o elenco de provas de ingresso aos ciclos de estudo no domínio da Engenharia Alimentar.

Gabinete do Ministro da Educação

	— Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a proceder à reprogramação dos encargos plurianuais relativos ao contrato de fornecimento e
montagem, em regime de aluguer, de monoblocos pré-fabricados para a instalação provisória de salas para o funcionamento de atividades letivas e
de serviços de apoio na Escola Secundária de Camões, em Lisboa.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

	— Despacho – Altera a composição do Júri Nacional de Exames.

Informações Gerais

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS | NOITE DOS MUSEUS

	Realiza-se no dia 18 de maio, no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o dia Internacional dos Museus com o tema, os Museus como
Centros Culturais: O Futuro da Tradição.

27th European Biomass Conference & Exhibition, EUBCE 2019

	Realiza-se nos dias 27 a 30 de maio, no Centro de Congressos de Lisboa.
	Neste evento, oferecendo uma visão detalhada dos avanços mais recentes em tecnologia de biomassa, decorre em simultâneo uma exposição
industrial de elevada qualidade, envolvendo profissionais de biomassa de todo o mundo.
	As inscrições efetuam-se através de plataforma disponível online.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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Boletim Informativo n.º64 - 20/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 4947-B/2019 - Diário da República n.º 94/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-05-16

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Regulamenta os procedimentos de avaliação e certificação dos manuais escolares, estabelece os critérios de avaliação para a sua certificação, bem
como os calendários de avaliação, certificação e de adoção, procedendo à revogação do Despacho n.º 11421/2014, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 175, de 11 de setembro, na sua redação atual.

Aviso n.º 8537/2019 - Diário da República n.º 95/2019, Série II de 2019-05-17

	Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

	Lista dos apoios concedidos no âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) - Lei n.º 23/2006, de 23 de junho elaborada nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, e nos artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto - ano
de 2017.

Resolução da Assembleia da República n.º 67/2019 - Diário da República n.º 96/2019, Série I de 2019-05-20

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo que adote medidas que permitam a realização de obras na Escola Dr. Isidoro de Sousa em Viana do Alentejo.

Decreto-Lei n.º 65/2019 - Diário da República n.º 96/2019, Série I de 2019-05-20

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 nas carreiras, cargos ou categorias em que a progressão depende do decurso de
determinado período de prestação de serviço.

Despacho n.º 5000/2019 - Diário da República n.º 96/2019, Série II de 2019-05-20
Adjunto e Economia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Planeamento - Gabinetes dos Ministros Adjunto e da Economia, da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior e do Planeamento
	Cria o Grupo de Trabalho que tem como missão propor medidas concretas de simplificação de processos e procedimentos relativos à instrução e à
avaliação das candidaturas a financiamento nos Programas Operacionais do Portugal 2020 na área da investigação e desenvolvimento (I&amp;D).

Despacho n.º 5001/2019 - Diário da República n.º 96/2019, Série II de 2019-05-20
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Inspeção-Geral da Educação e Ciência
	Criação da Equipa Multidisciplinar de Suporte à Ação Disciplinar, Contraordenacional e Contencioso - Sul.

Informações Gerais

Conferência Internacional «Educação, Cidadania, Mundo. Que escola para que sociedade?»

	O Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação, em colaboração com a Organização de Estados Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e o Conselho da Europa, irá realizar uma Conferência Internacional
,nos dias 28 e 29 de maio, no Pavilhão do conhecimento- Lisboa, intitulada «Educação, Cidadania, Mundo. Que escola para que sociedade?»

	Inscrições até 24 de maio.

Concerto Ciência e Arte
O Coro e Orquestra Médicos de Lisboa e o grupo OperaWave reúnem-se numa noite em que Ciência &amp; Arte se fundem em música e emoção.
Teatro Armando Cortez, dia 28 de maio às 21.00 H.

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

 FICHA TÉCNICA:
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Boletim Informativo n.º65 - 21/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 154/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série I de 2019-05 21

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera o Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição no Curso de Licenciatura em Música da Escola Superior de
Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 5042/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série II de 2019-05-21 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega competências no conselho diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.

Informações Gerais

Exposição da National Geographic "Sharks, uma missão de Brian Skerry"

	No Porto, no Centro Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto – Galeria da Biodiversidade, de 24 a 31 de
maio, e pela primeira vez em Portugal, será possível entrar numa “Gaiola para Tubarões” semelhante à utilizada por Brian Skerry nas suas
expedições.

	Nesta instalação imersiva, os visitantes poderão viver a experiência de estar no fundo do mar, em plena observação científica e, vestindo a pele do
fotógrafo, nadar com os tubarões. 

 1 de junho - Dia Internacional da Criança e do Brincar

	Os jardins do Palácio de Belém acolhem o Dia Mundial da Criança, das 10.00 às 18.00, com programas para todos.

	A colaboração da Guarda Nacional Republicana e do Instituto de Apoio à Criança permite actividades que incluiem experimentar escalada e slide,
mergulho, andar a cavalo e de charrete, entrar em veículos militares, assistir a contos e espetáculos de sombras chinesas, entre muitas outras
coisas.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 34/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I de 2019-05-22

	Assembleia da República 

	Define os critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares, promovendo o consumo sustentável de produção local nas cantinas e refeitórios
públicos.

Portaria n.º 157/2019 - Diário da República n.º 98/2019, Série I de 2019-05-22

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Cria o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na Escola Superior de Enfermagem da
Universidade do Minho.

Portaria n.º 159/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série I de 2019-05-23

	Planeamento 

	Sexta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março.

Despacho n.º 5127/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série II de 2019-05-23
Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos Ministros da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e da Ministra da Saúde
	Nomeação dos Representantes à Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.

Informações Gerais

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação - Primeira edição dos Encontros MEAV

	
		A primeira edição destes encontros realiza-se nos dias 27 e 28 de Setembro na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto. 
	
		Organizado pelos estudantes do 1.º ano do Mestrado em Ensino de Artes Visuais,  e pelo i2ADS – Instituto de Investigação em Arte, Design e
Sociedade,  encontra-se aberto à participação de estudantes de artes, de educação, de artistas, de professores, agentes educativos e a todos os
interessados nos assuntos da Educação e do ensino das artes e a sua inscrição no contemporâneo. O Encontro será creditado para professores.
	
		Decorre até ao dia 7 de Junho a submissão de candidaturas a comunicações.

 

Open Conventos - Lisboa 

	Lisboa é pontuada por edifícios que outrora foram casas de comunidades religiosas, cada uma com os seus fins – a oração, o acolhimento, a
educação –, e que hoje cumprem propósitos bem diferentes. Nos dias 23, 24 e 25 de maio  os lugares e a memória desses edifícios estão abertos ao
público, disponibilizando Itinerários, visitas guiadas e visitas livres.

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

 FICHA TÉCNICA:
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Boletim Informativo n.º67 - 24/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 160/2019 - Diário da República n.º 100/2019, Série I de 2019-05-24

	Educação 

	Procede à terceira alteração à Portaria n.º 155/2013, de 18 de abril, que regulamenta a concessão de apoios financeiros destinados ao incentivo à
gestão da atividade das associações e federações de jovens, inserida no plano estratégico de iniciativas de promoção da empregabilidade juvenil, no
âmbito da medida Estágios Emprego, através do programa Incentivo ao Desenvolvimento Associativo (IDA).

Despacho n.º 5159/2019 - Diário da República n.º 100/2019, Série II de 2019-05-24

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Transmissão da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
- Despacho - Reconhece como sendo de interesse público “Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019”.

Informações Gerais

Europa na Minha Região

	O Programa Operacional do Capital Humano (PO CH) e a Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte, na Marinha Grande, comemoram, no
dia 28 de maio, a "Europa na Minha Região" com  diversas atividades como a leitura de excertos de uma obra literária traduzida em várias línguas.

	Com a presença dos alunos dos cursos profissionais e dos adultos do Centro Qualifica, ministrados na Escola, ambos apoiados pelo PO CH no
âmbito do Fundo Social Europeu, a leitura do livro escolhido terá por base a multiculturalidade existente naquela comunidade estudantil.

O Direito como Motor da Igualdade

	A Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) promove,  no âmbito do Programa de Capacitação em Igualdade e
Não Discriminação, um seminário sobre ‘O Direito como Motor da Igualdade’.  Este evento decorre no Centro de Informação Urbana de Lisboa
(CIUL), no dia 31 de maio, das 10.00h às 13.00h.

	Entrada gratuita e limitada à capacidade do espaço.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º68 - 27/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 360/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II de 2019-05-27

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a proceder à reprogramação dos encargos plurianuais relativos ao contrato de fornecimento e montagem, em
regime de aluguer, de monoblocos prefabricados para a instalação provisória de salas para o funcionamento de atividades letivas e de serviços de
apoio na Escola Secundária de Camões, em Lisboa.

Portaria n.º 363/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II de 2019-05-27

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Alarga o elenco de provas de ingresso aos ciclos de estudo no domínio da Engenharia Alimentar.

Despacho n.º 5198/2019 - Diário da República n.º 101/2019, Série II de 2019-05-27

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Altera a composição do Júri Nacional de Exames.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Despacho - Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico de Tomar.

	- Despacho - Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Informações Gerais

Laboratório Nacional de Energia e Geologia - SEMINÁRIO FORUM ENERGIAS RENOVÁVEIS 2020

	No dia 29 de maio, no âmbito do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC), o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) vai
organizar, em conjunto com Instituições do Sistema Científico e Tecnológico e outros, o "SEMINÁRIO FORUM ENERGIAS RENOVÁVEIS 2020”.

	A entrada é livre, sujeita a inscrição.

Universidade do Algarve – cursos de verão

	A Universidade do Algarve (UAlg) vai realizar, de 1 a 5 de julho e de 8 a 12 de julho, cursos de verão nas diversas áreas de ensino e investigação.

	Destinados aos jovens que frequentam o ensino secundário, estes cursos têm como principal objetivo promover o gosto pelas diversas áreas de
ensino e investigação da UAlg e ajudar os jovens na sua escolha vocacional.

	Inscrições até 10 de junho.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º69 - 28/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 73/2019 - Diário da República n.º 102/2019, Série I de 2019-05-28

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Procede à criação da Escola Portuguesa de São Paulo - Centro de Ensino da Língua e Cultura Portuguesa.

Despacho n.º 5231/2019 - Diário da República n.º 102/2019, Série II de 2019-05-28

	Finanças, Adjunto e Economia, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Planeamento, Infraestruturas e Habitação, Ambiente
e Transição Energética, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar - Gabinetes dos Ministros das Finanças, Adjunto e da Economia, da
Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Ministra da Saúde, dos Ministros do Planeamento, das Infraestruturas e da
Habitação, do Ambiente e da Transição Energética e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da Ministra do Mar 

	Determina que a Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profissionais deve apresentar, no prazo de 90 dias a contar da data de
publicação do presente despacho, uma proposta da tabela de comutação específica.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

	- Portaria - Autoriza a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional a realizar a despesa relativa à contribuição voluntária da adesão
de Portugal ao 2º ciclo do Programa e a proceder à repartição plurianual dos respetivos encargos.

	 

	- Portaria - Define os termos e as condições em que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão
superior a 25% das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	- Despacho - Concede a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo ao Lisboa Ginásio Clube.

Informações Gerais

Verão na ULisboa
Promovido pela Universidade de Lisboa, a iniciativa “Verão na ULisboa” proporciona a todos os alunos do 8.º ao 12.º ano de escolaridade, a
oportunidade única de conhecer e experimentar o ritmo e o espírito da vida académica.
Decorre entre 1 e 12 de julho, com várias atividades de caráter científico, lúdico e desportivo, que permitem o contacto com inúmeras profissões,
além de conhecer e interagir, de forma dinâmica, com laboratórios, salas de aulas, centros de investigação, entre outros espaços.

Candidatura para os Projetos do Desporto Escolar 2019/20
A Direção-Geral da Educação (DGE) divulga as candidaturas aos projetos do Desporto Escolar 2019/20.
Os processos de candidatura decorrem em simultâneo para todos os projetos, entre os dias 20 e 31 de maio e estão disponíveis online.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º70 - 29/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 36/2019 - Diário da República n.º 103/2019, Série I de 2019-05-29

	Assembleia da República

	Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1975 e 1980.

Deliberação n.º 652/2019 - Diário da República n.º 103/2019, Série II de 2019-05-29

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

	Candidatura ao ensino superior português de estudantes titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro - 2020/2021.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Despacho Normativo - Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico do Porto.

Informações Gerais

Universidade do Algarve – “Conferência Bolonha 20 anos depois”
Celebrando os 20 anos do Processo de Bolonha, a 19 de junho, a Universidade do Algarve promove uma conferência nacional de reflexão e debate
sobre a implementação e o futuro do Processo de Bolonha.
A participação na iniciativa, que decorre no Edifício da Reitoria, é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Plano Nacional de Leitura - Prémio Ler+ 2019
O Prémio Ler+, na sua 2.ª edição, tem por finalidade reconhecer o trabalho realizado em prol da melhoria dos índices de leitura dos portugueses e da
promoção do gosto pela leitura e pela escrita.
O período de candidaturas decorre entre 21 de maio e 11 de agosto.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º71 - 31/05/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 73/2019 - Diário da República n.º 104/2019, Série I de 2019-05-30

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a realização de obras estruturantes na Escola Secundária e na Escola Básica n.º 1 de Vendas Novas.

Portaria n.º 168/2019 - Diário da República n.º 104/2019, Série I de 2019-05-30

	Finanças, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

	Aprova, em anexo à presente portaria e da qual fazem parte integrante, os estatutos da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, I. P.

Informações Gerais

Colóquio - O Génio de Leonardo Da Vinci nos 500 anos da sua morte
No dia 4 de junho, a partir das 14h30, a Academia de Ciências de Lisboa (ACL) acolhe o colóquio ”O Génio de Leonardo Da Vinci nos 500 anos da
sua morte”. A iniciativa decorre no salão nobre da ACL, com entrada livre.

Oceanário de Lisboa – CSI Ciência Sob Investigação
O Oceanário de Lisboa promove a iniciativa CSI Ciência Sob Investigação, dirigida a crianças e jovens dos 8 aos 14 anos de idade, com o objectivo
de desafiar os mais pequenos a resolver um crime e aprender sobre os ecossistemas marinhos e o impacto do Homem na natureza, bem como
promover a conservação do oceano através do envolvimento num cenário ameaçado.

Universidade de Aveiro – “Conferência Bolonha 20 anos depois”
A 19 de junho, a Universidade de Aveiro, realiza no Edifício da Reitoria, uma conferência para assinalar os 20 anos do Processo de Bolonha, com o
objetivo de promover a reflexão e o debate sobre a implementação e o futuro do Processo de Bolonha.
Por lapso, na edição n.º 70 do Boletim Informativo, foi mencionada incorretamente a Universidade do Algarve como promotora da conferência e não a
Universidade de Aveiro, pelo que apresentamos a devida correção.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º72 - 04/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 172/2019 - Diário da República n.º 106/2019, Série I de 2019-06-03

	Presidência e da Modernização Administrativa e Finanças
	Estabelece o Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública (SIEF).

Lei n.º 38/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série I de 2019-06-04,da Assembleia da República 

	Presidência do Conselho de Ministros
	Estabelece o regime fiscal aplicável às competições UEFA Nations League Finals 2019 e UEFA Super Cup Final 2020.

Decreto-Lei n.º 77/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série I de 2019-06-04122500805

	Presidência do Conselho de Ministros
	Reconhece o interesse público do Instituto Politécnico da Lusofonia.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série I de 2019-06-04

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito do Programa de Generalização
das Refeições Escolares, para o ano letivo de 2018/2019.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série I de 2019-06-04

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios financeiros aos Centros de Recursos para a Inclusão decorrentes da celebração de contratos
de cooperação para o ano letivo de 2019/2020.

Despacho Normativo n.º 16/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série II de 2019-06-04

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação 

	Procede à alteração do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 19 de junho de 2018.

Contrato n.º 274/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série II de 2019-06-04

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Aveiro
	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 275/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série II de 2019-06-04

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Castelo Branco
	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Contrato n.º 276/2019 - Diário da República n.º 107/2019, Série II de 2019-06-04

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Penela
	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Ano Letivo de 2017-2018.

Informações Gerais

Voluntariado Jovem | Conferência de Ministros responsáveis pela Juventude 2019 e Fórum da Juventude - Lisboa +21 

	Decorrem, até ao dia 19 de junho, as candidaturas para voluntários integrarem a equipa de apoio da Conferência de Ministros Responsáveis pela
Juventude – Lisboa + 21 que irá ocorrer em Lisboa, nos dias 21, 22 e 23 de junho.
	
	Para esta iniciativa serão necessários 220 jovens, com idades compreendidas entre os 19 e os 30 anos, com capacidade de comunicação e
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facilidade de relacionamento interpessoal.

	
	A Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e o Fórum da Juventude Lisboa +21, são eventos que irão marcar as
políticas e programas de juventude nas próximas décadas no mundo.

XII Congresso Iberoamericano de Engenharia de Alimentos
O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve acolhe, de 1 a 4 de julho, o XII Congresso Iberoamericano de Engenharia de
Alimentos, dedicado ao tema "Desafiando a Engenharia Alimentar a promover o processamento de alimentos sustentável".

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º73 - 05/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2019 - Diário da República n.º 108/2019, Série I de 2019-06-05

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a cooperativas e associações de ensino especial e a instituições
particulares de solidariedade social que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2019/2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2019 - Diário da República n.º 108/2019, Série I de 2019-06-05

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a estabelecimentos de ensino particular de educação especial que
celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2019/2020.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Cessação da comissão de serviço do Presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.

Informações Gerais

Prémio Pulido Valente Ciência 

	O Prémio Pulido Valente Ciência, instituído pela Fundação Professor Francisco Pulido Valente, em conjunto com a Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P. (FCT), tem como objectivo estimular a investigação no domínio das Ciências Biomédicas através do reconhecimento do mérito de
actividades de I&amp;D realizadas neste domínio.
	
	Esta iniciativa reconhece, anualmente, um artigo científico inédito publicado na área das Ciências Biomédicas (sem restrição do ano de publicação)
que descreva os resultados da investigação realizada por um(a) investigador(a) com menos de 35 anos à data de apresentação da candidatura.
	
	O concurso decorre até ao dia 30 de setembro.

I Colóquio Internacional Maré de Histórias

	Realiza-se no dia 22 de junho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro e no Centro de Ciência Viva do Algarve, o I Colóquio Internacional
Maré de Histórias.
	
	O evento incide sobre as temáticas da intervenção científico-pedagógica, a formação cívica, o empreendedorismo social e as tecnologias da
educação e encontra-se acreditado pelo Centro de Formação de Ria Formosa com a duração de 6 horas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º74 - 06/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 5499/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série II de 2019-06-06

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Aprova os prazos em que devem ser praticados os atos a que se refere o Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
272/2009, de 1 de outubro, para acesso e ingresso no ensino superior, no ano letivo de 2019-2020, através dos regimes especiais.

Despacho n.º 5501/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série II de 2019-06-06

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Reconhece como sendo de interesse público «Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019».

Despacho n.º 5502/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série II de 2019-06-06

	Educação - Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto
	Criação de Divisão de Contraordenações na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

Informações Gerais

Workshop de Ilustração científica - Nível 1

	O Centro Ciência Viva de Tavira vai promover nos dias 29 e 30 de junho um Workshop de Ilustração científica (Nível 1).
	
	A iniciativa tem como objetivo primordial promover a iniciação dos participantes na arte do desenho científico e serão abordadas técnicas primárias,
como as técnicas de grafite, pontilhismo e tinta-da-china, assim como suas regras-base, fases de aplicação e reprodução.
	
	As inscrições devem ser formalizadas até ao dia 23 de junho.

Tardes com Matemática

	O Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, realiza no dia 15 de junho, uma tarde de diversão e conhecimento para as famílias e
público em geral.
	
	O objetivo da iniciativa é, através de jogos e desafios, descobrir a matemática que nos rodeia, efetuar cálculos de outrora e matematicar histórias.
	
	A participação na atividade requer marcação prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º75 - 07/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 5538/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série II de 2019-06-07  

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação
	Renovação da comissão de serviço da licenciada Susana Cristina Freire Pereira e Teixeira Pinto, para o exercício do cargo de coordenador da
estrutura de coordenação da Austrália.

Despacho n.º 5542/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série II de 2019-06-07  
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico de Tomar.

Despacho n.º 5543/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série II de 2019-06-07  
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Deliberação (extrato) n.º 682/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série II de 2019-06-07  
Educação - Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
	Criação da Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa.

Deliberação (extrato) n.º 683/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série II de 2019-06-07  
Educação - Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
	Prorrogação da Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais de Avaliação de Alunos.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Portaria – Registo dos Estatutos do Instituto Politécnico da Lusofonia.
	
	— Despacho – Determina a criação da rede PERIN - Portugal in Europe Research and Innovation Network, entre a Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P. (FCT), a Agência Nacional de Inovação (ANI), S.A. e a Direção Geral do Ensino Superior (DGES).

Informações Gerais

I Encontro Nacional dos Projetos Laboratórios de Aprendizagem e eTwinning

	Realiza-se no dia 9 de julho, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), o I Encontro Nacional dos Projetos Laboratórios de
Aprendizagem e eTwinning.
	
	A iniciativa, cuja temática incide na inovação no ensino e na aprendizagem - “Autonomia e Flexibilidade Curricular: TIC como componente
transversal do currículo”, é dirigido à comunidade de docentes, educadores e outros profissionais interessados na área.
	
	A participação neste encontro é gratuita, contudo, sujeita a inscrição.

Ciência 2019 – Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal

	Realiza-se nos dias 8, 9 e 10 de julho, mais uma edição do Ciência 2019 – Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal, no Centro de
Congressos de Lisboa.
	
	Este Encontro destina-se a promover o debate alargado dos principais temas e desafios da agenda científica, para além do universo da investigação.
	
	As inscrições efetuam-se através de plataforma disponível online.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º76 - 12/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 181/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série I de 2019-06-11

	Educação 

	Define os termos e as condições em que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior a 25
% das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário.

Portaria n.º 382/2019 - Diário da República n.º 112/2019, Série II de 2019-06-12 

	Finanças, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, da Educação e do
Emprego 

	Autoriza a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional a realizar a despesa relativa à contribuição voluntária da adesão de Portugal
ao 2.º ciclo do Programa e a proceder à repartição plurianual dos respetivos encargos.

Despacho n.º 5605/2019 - Diário da República n.º 112/2019, Série II de 2019-06-12

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Concede a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo ao Lisboa Ginásio Clube.

Informações Gerais

Colóquio Internacional - As Letras entre a Tradição e a Inovação

	O Colóquio Internacional “As Letras entre a tradição e a inovação” realiza-se nos dias 25 e 26 de junho, no anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto.

	A iniciativa pretende promover a reflexão sobre as Ciências Sociais, designadamente no âmbito das configurações do digital e seu impacto na
Universidade, e a organização das Humanidades nas instituições universitárias.

	A inscrição é gratuita.

 ProfMat 2019 — Encontro Nacional de Professores de Matemática

	Realiza-se nos dias 10 e 11 de julho, na Escola Amato Lusitano, em Castelo Branco, o ProfMat 2019 - Encontro Nacional de Professores de
Matemática, a fim de apresentar, refletir e partilhar constrangimentos e desafios da profissão docente.

	Os debates vão incidir essencialmente sobre questões das aprendizagens essenciais e a flexibilidade curricular, o raciocínio matemático e a
tecnologia, e o ensino e a aprendizagem em vários domínios e tópicos da Matemática.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º77 - 18/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho Normativo n.º 1-A/2019 - Diário da República n.º 113/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-14  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro.

	Homologa a revisão dos Estatutos do estabelecimento de ensino superior Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Despacho n.º 5754-A/2019 - Diário da República n.º 115/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-18

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação.

	Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2019-2020, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e
secundário.

Despacho n.º 5728/2019 - Diário da República n.º 115/2019, Série II de 2019-06-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro.

	Cessação da comissão de serviço do Presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, I. P.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	- Portaria - Altera o Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição no ciclo de estudos conducente ao grau de
licenciado em Música da Universidade de Aveiro.

	 

	- Portaria - Segunda alteração à Portaria n.º 187/2015, de 24 de junho, que aprova o Regulamento do Concurso Local para a matrícula e inscrição no
curso de licenciatura em Teatro, nos ramos de Atores, de Design de Cena e de Produção, ministrado na Escola Superior de Teatro e Cinema do
Instituto Politécnico de Lisboa.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

	- Despacho - Autoriza a celebração de acordo de cooperação técnica com a Câmara Municipal de Cascais, tendo por objeto a requalificação de onze
estabelecimentos de ensino de 2.º e 3.º ciclos e Secundário.

Informações Gerais

IV Jornadas em Estudos da Criança

	Realizam-se nos dias 3, 4 e 5 de julho, no Instituto de Educação - Universidade do Minho, as IV Jornadas em Estudos da Criança.

	A iniciativa, promovida pelo Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC-UM), incide sobre as temáticas principais da Criança, abordando
problemáticas como a promoção da saúde, a educação inclusiva, as desigualdades sociais e a infância digital. 

	Este evento procura dinamizar a comunidade científica em Estudos da Criança e contribuir para a divulgação de respostas inovadoras para os
múltiplos desafios da infância na nossa sociedade.

Encontro da Rede de Escolas aLeR+ 2027

	O Encontro da Rede de Escolas aLeR+ 2027 decorrerá na Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa, no dia 5 de julho.

	O evento pretende reconhecer o empenho e contribuição de todos os Agrupamentos/Escolas para o desenvolvimento de uma cultura de leitura junto
das comunidades educativas.
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	A iniciativa terá a apresentação de 10 escolas, que foram convidadas a partilhar as suas experiências na área da leitura e escrita.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º78 - 21/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho Normativo n.º 17/2019 - Diário da República n.º 116/2019, Série II de 2019-06-19

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 5782-A/2019 - Diário da República n.º 116/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-19 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Determina as orientações para a fixação de vagas para o concurso nacional de acesso e concursos locais de acesso no ano letivo 2019-2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a realizar a despesa inerente ao financiamento das unidades de I&amp;D.

Portaria n.º 188/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Regista os Estatutos do Instituto Politécnico da Lusofonia.

Portaria n.º 189/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Segunda alteração à Portaria n.º 187/2015, de 24 de junho, que aprova o Regulamento do Concurso Local para a matrícula e inscrição no curso de
licenciatura em Teatro, nos ramos de Atores, de Design de Cena e de Produção, ministrado na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto
Politécnico de Lisboa.

Portaria n.º 190/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera o Regulamento do Concurso Local para a Candidatura à Matrícula e Inscrição no Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Licenciado em
Música da Universidade de Aveiro.

Aviso n.º 10376-C/2019 - Diário da República n.º 117/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-21

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

	Projeto de regulamento de atribuição do estatuto e atribuição de financiamento a laboratórios associados.

Parecer n.º 3/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série II de 2019-06-21

	Educação - Conselho Nacional de Educação 

	Acesso ao ensino superior dos titulares de cursos profissionais e artísticos especializados.

Lei n.º 42/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21

	Assembleia da República 

	Determina como única consequência pelo incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento dos atos académicos, procedendo à
quarta alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior.

Diplomas para Publicação em Diário da República
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Gabinetes dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação
- Despacho - Cessação do mandato do vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P. (IGeFE, I. P.), Luís Miguel
Bernardo Farrajota.

Informações Gerais

 XIV Curso de Verão, Remar Contra as Desigualdades em Educação: Práticas, Vozes, Percursos

	Promovido pelo Departamento de Ciências Sociais da Educação e pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho, o curso de
verão, Remar Contra as Desigualdades em Educação: Práticas, Vozes, Percursos, realiza-se de 11 a 13 de julho.

	 

	A iniciativa é particularmente dirigida a diretores, gestores intermédios, professores e educadores de escolas e/ou agrupamentos de escolas,
técnicos de educação, técnicos de serviço social, dirigentes e técnicos da administração local, animadores socioculturais, pais e encarregados de
educação, gestores de formação, membros de órgãos autárquicos, de associações de pais, formadores e e outros profissionais de educação escolar
e não-escolar. 

	 

	As inscrições decorrem até ao dia 4 de julho.

Exposição “Viagem ao Mundo das Aranhas”

	A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro tem patente ao público a exposição “Viagem ao Mundo das Aranhas”.

	 

	A mostra tem cerca de 40 aranhas e escorpiões vivos, oriundos de vários continentes e tem como objetivo principal promover a curiosidade e a
conservação da biodiversidade e esclarecer sobre a importância destes animais na natureza. 

	 

	Dirigida a crianças e adultos, esta exposição permite conhecer os aracnídeos do ponto de vista científico, com especial enfoque na ecologia e
biologia destes animais, e a sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º79 - 24/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 190-A/2019 - Diário da República n.º 117/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-06-21

	Presidência e da Modernização Administrativa
	Primeira alteração à Portaria n.º 77/2018, de 16 de março de 2018, que procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel
Digital (CMD).

Portaria n.º 191/2019 - Diário da República n.º 118/2019, Série I de 2019-06-24

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
	Regula a prova da situação escolar para efeitos de atribuição e manutenção do abono de família para crianças e jovens e da bolsa de estudo, bem
como da atribuição das prestações por morte e manutenção da pensão de sobrevivência do regime geral de segurança social.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Ressalva, para efeitos de aplicação no ano letivo de 2019-2020, que o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes
do Ensino Superior, republicado em anexo ao Despacho n.º 5404/2017 (2.ª série), de 21 de junho, tem em consideração as disposições legais em
vigor relativas às matérias sobre as quais dispõe.

Informações Gerais

VI Congresso Internacional Educação Inclusiva: Olhares pelo Caminho

	Realiza-se de 24 a 26 de outubro, no Convento de S. Francisco - Escola Superior de Educação de Santarém, o VI Congresso Internacional
Educação Inclusiva: Olhares pelo Caminho.
	
	O evento está acreditado pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua para educadores de infância, professores do ensino básico
e secundário e professores de educação especial.
	
	A submissão de resumos deverá ser efetuada até ao dia 7 de julho.

20ª Conferência | Association for Educational Assessment – Europe (AEA-Europe)

	A Association for Educational Assessment – Europe (AEA-Europe) vai realizar a sua 20ª Conferência em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de novembro.
	
	O Instituto de Avaliação Educativa, I.P é uma das entidades promotoras da iniciativa, onde serão abordadas três vertentes: Assessment and policy
contexts, Assessment and theoretical contexts, and Assessment and institucional contexts.
	
	Esta temática centrar-se-á nas perspetivas e experiências de conferencistas de vários países, permitindo a partilha de conhecimentos no quadro dos
diferentes sistemas educativos.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º80 - 25/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 5830-B/2019 - Diário da República n.º 118/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-06-24

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Ressalva, para efeitos de aplicação no ano letivo de 2019-2020, que o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino
Superior, republicado em anexo ao Despacho n.º 5404/2017 (2.ª série), de 21 de junho, tem em consideração as disposições legais em vigor relativas
às matérias sobre as quais dispõe.

Portaria n.º 192/2019 - Diário da República n.º 119/2019, Série I de 2019-06-25

	Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ambiente e Transição Energética
	Aprova os requisitos específicos de certificação das entidades formadoras para ministrarem formação adequada à obtenção da qualificação
profissional de técnico de gás, instalador de instalações de gás e de redes e ramais de distribuição de gás, instalador de aparelhos a gás e soldador
de aço por fusão na área do gás.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Designação do fiscal único do Instituto Politécnico da Guarda.

Informações Gerais

Webinar CIÊNCIAVITAE

	Realiza-se no dia 3 de julho, pelas 10:30h, uma sessão online, em língua inglesa, dedicada à nova plataforma de gestão curricular, o
CIÊNCIAVITAE.
	 

	O CIÊNCIAVITAE é um currículo único e personalizado que permite reunir numa só plataforma toda a informação referente ao utilizador, seja
estudante, investigador ou instituição, e que atualmente se encontra dispersa em múltiplas plataformas.
	
	Este webinar é dirigido a toda a comunidade, incluindo investigadores e gestores de C&amp;T.

Exposição da National Geographic, “Sharks, uma missão de Brian Skerry” 
Encontra-se patente, até ao dia 31 de dezembro, no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) – Galeria da
Biodiversidade, a exposição da National Geographic, “Sharks, uma missão de Brian Skerry”.
	
	Esta iniciativa tem como objetivo primordial dar a conhecer o mundo dos tubarões e chamar a atenção para o perigo da sua extinção, despertando
consciências e ultrapassando mitos.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º81 - 28/06/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 5911/2019 - Diário da República n.º 121/2019, Série II de 2019-06-27

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Determina a criação da rede PERIN - Portugal in Europe Research and Innovation Network, entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
(FCT), a Agência Nacional de Inovação (ANI), S. A., e a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Decreto-Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28

	Presidência do Conselho de Ministros
	Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2019.

Despacho n.º 5964/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série II de 2019-06-28  

	Adjunto e Economia, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.
	Criação de unidades orgânicas flexíveis.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Designação do fiscal único da Universidade do Minho.

	 

	— Despacho – Designação do provedor do bolseiro de investigação.

Gabinetes da Secretária Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação 

	— Despacho – Define as linhas orientadoras a adotar pelas escolas na organização e realização das visitas de estudo e outras atividades
lúdico-formativas a desenvolver fora do espaço escolar.

Informações Gerais

III Edição das Jornadas da Rede de Bibliotecas de Ovar

	Realiza-se nos dias 4 e 5 de julho, na Biblioteca Municipal de Ovar, a III Edição das Jornadas da Rede de Bibliotecas de Ovar, sob o tema: Múltiplas
literacias: recursos de informação e expressão da criatividade.
	
	A iniciativa, dirigida a educadores de infância e professores do 1º ciclo ao secundário e mediadores da leitura, pretende reforçar o papel da leitura na
consolidação de uma sociedade informada, ativa, crítica e criativa.

Plano Nacional de Cinema - Ano letivo 2019/20

	Decorrem, até ao dia 30 de agosto, as candidaturas das escolas (públicas, privadas, incluindo as das Regiões Autónomas e as Escolas Portuguesas
no Estrangeiro) para participarem no Plano Nacional de Cinema (PNC), no ano letivo 2019-2020.
	
	O PNC está previsto como um plano de literacia para o cinema, junto do público escolar, e possui como objetivo prioritário despertar nos jovens o
hábito de ver cinema, bem como valorizá-lo enquanto arte junto das comunidades educativas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP
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Boletim Informativo n.º81 - 28/06/2019

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º82 - 01/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 85/2019 - Diário da República n.º 123/2019, Série I de 2019-07-01

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Permite aos trabalhadores da Administração Pública faltarem justificadamente para acompanhamento de menor de 12 anos no 1.º dia do ano letivo.

Despacho n.º 6019/2019 - Diário da República n.º 123/2019, Série II de 2019-07-01

	Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros 

	Declara a utilidade pública da Escola Gímnica de Aveiro.

Despacho n.º 6024/2019 - Diário da República n.º 123/2019, Série II de 2019-07-01

	Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros 

	Declara a utilidade pública do Núcleo do Desporto Amador de Pombal.
 

Informações Gerais

SUL – Summer University in Linguistics

	O Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) organiza o SUL – Summer University in Linguistics.

	 

	Esta iniciativa tem como objetivo primordial proporcionar aos formandos o contacto com aspectos metodológicos do trabalho em várias áreas da
linguística: aquisição e processamento da linguagem, variação geográfica e variação textual.

	 

	O curso é leccionado em inglês e realiza-se de 15 a 19 de julho.

Programa “Estou aqui” 2019

	O programa consiste na distribuição de pulseiras gratuitas a crianças, entre os dois e os dez anos, para auxiliar pais e educadores a localizar
crianças perdidas durante o verão.

	 

	As pulseiras podem ser adquiridas nas esquadras da Polícia de Segurança Pública (PSP) de todo o país, devendo posteriormente ser realizada a
ativação da pulseira através da página da internet do programa.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º83 - 02/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2019 - Diário da República n.º 124/2019, Série I de 2019-07-02

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o Plano de Ação para a Economia Circular.

Despacho n.º 6062/2019 - Diário da República n.º 124/2019, Série II de 2019-07-02 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa a eleição do presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Delegação de competências na chefe do gabinete, licenciada Ana Filipa Gomes Abreu.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Despacho – Renovação da comissão de serviço à Licenciada Eulália de Jesus Barão Ramos Alexandre no cargo de Subdiretora-Geral da Educação
do Ministério da Educação.

Informações Gerais

II Encontro Luso-Brasileiro de Aprendizagem Autorregulada

	Realiza-se no dia 12 de setembro, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, o II Encontro Luso-Brasileiro de Aprendizagem
Autorregulada, cujo tema central é: “Perspetivas e Desafios para a Formação e a Intervenção".

	O Encontro pretende conceder visibilidade ao desenvolvimento de trabalhos de investigação e de intervenção em contexto educativo e consolidar a
rede de investigação entre os grupos parceiros.

	A iniciativa dirige-se a estudantes, investigadores e profissionais (psicólogos, professores, educadores).

	Entrada livre mediante marcação prévia.

Fotografia Impressa e Propaganda Visual em Portugal (1934-1974)
Está patente na galeria do Auditório da Biblioteca Nacional (BNP), até 30 de agosto, a exposição “Fotografia Impressa e Propaganda Visual em
Portugal (1934-1974)”.
	A entrada é livre.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º84 - 03/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

 Resolução da Assembleia da República n.º 89/2019 - Diário da República n.º 125/2019, Série I de 2019-07-03

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a realização urgente de obras na Escola Secundária André de Gouveia, em Évora.

Decreto-Lei n.º 88/2019 - Diário da República n.º 125/2019, Série I de 2019-07-03
Presidência do Conselho de Ministros
	Altera o regime jurídico do ensino português no estrangeiro.

Informações Gerais

 CHAM - IV Conferência Internacional

	O Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (CHAM) organiza a sua quarta Conferência Internacional sobre «Inovação, Invenção e
Memória em África» na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. de 17 a 19 de julho . Esta conferência promove uma abordagem disciplinar ampla
dos Estudos Africanos e um fórum dinâmico para discussão e produção de conhecimento.

	
		A inscrição é obrigatória.

Um sonho. Bordalo e a Fábrica de Faianças
O Museu Bordalo Pinheiro inaugura, a 11 de julho, a exposição temporária “Um sonho. Bordalo e a Fábrica de Faianças”. Trata-se de uma
homenagem à criatividade artística de Rafael Bordalo Pinheiro, visitando o seu trabalho sobretudo através de documentação fotográfica e peças
pertencentes à colecção do Museu Bordalo Pinheiro. Conta também com peças em chacota da Fábrica Bordalo Pinheiro e imagens do seu acervo.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º85 - 04/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

 Despacho n.º 6131/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série II de 2019-07-04 

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação 

	Nomeação do licenciado Joaquim José Reduto Prazeres para exercer, em comissão de serviço, o cargo de coordenador da estrutura de
coordenação do Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos.

Despacho n.º 6132/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série II de 2019-07-04

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação 

	Nomeação da Doutora Regina Margarida dos Santos Duarte para exercer, em comissão de serviço, o cargo de coordenadora da estrutura de
coordenação do Reino Unido e Ilhas do Canal.

Despacho n.º 6142/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série II de 2019-07-04  

	Justiça, Adjunto e Economia e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

	Regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de concessão de direitos de propriedade
industrial.

 Despacho n.º 6147/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série II de 2019-07-04  

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação 

	Define as linhas orientadoras a adotar pelas escolas na organização e realização das visitas de estudo e outras atividades lúdico-formativas a
desenvolver fora do espaço escolar.

Despacho n.º 6148/2019 - Diário da República n.º 126/2019, Série II de 2019-07-04  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Designa, em regime de substituição, o mestre Manuel da Silva Brito, professor na situação de aposentado, para exercer o cargo de presidente da
Autoridade Antidopagem de Portugal.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	— Despacho – Designa o mestre Vítor Manuel Batista Pataco, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de
presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

	 

	— Despacho – Designa, a licenciada Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes, em comissão de serviço, pelo período de cinco
anos, para exercer o cargo de vice-presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

	 

	— Despacho – Designa o doutor Carlos Manuel dos Reis Alves Pereira, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo
de vogal do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

	 

	— Despacho – Designa a licenciada Sílvia Isabel de Sousa Vermelho, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de
vogal do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
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Boletim Informativo n.º85 - 04/07/2019

Informações Gerais

«O escritor não tem poder nenhum» Fernando Namora (1919-1989)

	A Biblioteca Nacional (BNP) exibe, até 30 de agosto, uma mostra da multifacetada obra de Fernando Namora.

	Decorre na Mezanine. A entrada é livre.

 “Ciência Viva no Laboratório -  Criar Futuro” 23.ª Edição
Os Centros Ciência Viva, em colaboração com Universidades e Centros de Investigação, propõem umas férias únicas através do “Ciência Viva no
Laboratório - Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2019”.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º86 - 05/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 91/2019 - Diário da República n.º 127/2019, Série I de 2019-07-05

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Reforça a estrutura do Centro de Competências Jurídicas do Estado.

Despacho n.º 6196/2019 - Diário da República n.º 127/2019, Série II de 2019-07-05 
Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação
	Autoriza a celebração de acordo de cooperação técnica com a Câmara Municipal de Cascais, tendo por objeto a requalificação de onze
estabelecimentos de ensino de 2.º e 3.º ciclos e secundário.

Informações Gerais

 Acervo de Farmácia da UC - visitas guiadas 2019

	A Faculdade de Farmácia, em parceria com o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, promove no dia 10 de julho uma visita ao seu vasto
espólio museológico.

	A entrada é livre.

 Plano Nacional de Leitura - Desafios

	As férias estão aí e com elas a oportunidade de descobrir novos livros e autores. Os Desafios de Leitura e Escrita do Plano Nacional de Leitura
(PNL2027) propõem aos mais novos aventuras e partilhas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º87 - 09/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 6242/2019 - Diário da República n.º 128/2019, Série II de 2019-07-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Gabinetes dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação 

	Cessação do mandato do vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P. (IGeFE, I. P.), Luís Miguel Bernardo
Farrajota.

Resolução da Assembleia da República n.º 91/2019 - Diário da República n.º 129/2019, Série I de 2019-07-09

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo que adote medidas de criação de centros de elevada competência científica e tecnológica.

Informações Gerais

Colóquio Fernando Namora

	Realiza-se no próximo dia 11 de julho, a partir das 15 horas, na Sala das Sessões da Academia das Ciências de Lisboa, o colóquio "Fernando
Namora" que contará com a presença de diversos oradores.

	A entrada é livre e aberta a todos os interessados.

26ª ASTROFESTA 

	O Centro Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia acolhe, de 16 a 21 de julho, a “ASTROFESTA 2019” com palestras, observações
astronómicas e variados  workshops. Algumas atividades carecem de inscrição prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º88 - 11/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 6306/2019 - Diário da República n.º 130/2019, Série II de 2019-07-10

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Designação do fiscal único do Instituto Politécnico da Guarda.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação
- Portaria –Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a assumir os encargos relativos ao contrato de empreitada de conclusão das obras de modernização da
Escola Secundária João de Barros, no Seixal.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
— Despacho – Designa a Mestre Paula Cristina Marinho Teixeira como representante do Ministério da Educação no Conselho de Patronos da Escola
Portuguesa de Díli – Centro de Ensino e Língua Portuguesa – Ruy Cinatti.

Informações Gerais

Rota das Simetrias

	O Museu Nacional de História Natural e da Ciência promove, no próximo dia 20 de julho, às 16h30, um passeio à descoberta da matemática na rua
conjuntamente com a história da Calçada Portuguesa de Lisboa. Um passeio de simetrias desde o Jardim Botânico de Lisboa até à Praça do
Município.

	Entrada livre, sujeita a inscrição. 

Universidade Nova de Lisboa - Research in Asia

	No dia 23 de julho a Universidade Nova de Lisboa (UNL)  organiza a conferência Research in Asia, que reunirá investigadores de várias áreas e de
todas as unidades orgânicas que realizam investigação aplicada na Ásia.

	
		Entrada livre, sujeita a inscrição.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º89 - 12/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho Normativo n.º 19/2019 - Diário da República n.º 132/2019, Série II de 2019-07-12

	Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o grafismo do Diário da República e determina a disponibilização de novos conteúdos digitais no Diário da República Eletrónico.

Deliberação n.º 779/2019 - Diário da República n.º 132/2019, Série II de 2019-07-12
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
	Distribuição de pelouros, delegação e subdelegação de poderes, na FCT, I. P.

Informações Gerais

META 2019

	O Instituto Superior Técnico (IST) organiza o META 2019, a 10.ª Conferência Internacional de “Metamateriais, Cristais Fotónicos e Plasmónicos”.
Este é o maior evento mundial nesta área e decorre de 23 a 26 de julho.

Livros Recomendados pelo Plano Nacional de Leitura 2027

	O Plano Nacional de leitura 2027 (PNL2027) divulga no seu portal os livros recomendados do 1.º semestre de 2019. As sugestões de leitura incluem
temas variados e destinam-se a públicos diferenciados: crianças, jovens e adultos.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º90 - 16/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto n.º 16/2019 - Diário da República n.º 133/2019, Série I de 2019-07-15

	Presidência do Conselho de Ministros
	Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe Destinado à Criação da Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe, Centro de Ensino da Língua e da Cultura Portuguesa, assinado na cidade de São Tomé em 13 de abril de 2015.

Portaria n.º 218-A/2019 - Diário da República n.º 133/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-07-15

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Aprova o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado
para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de 2019-2020.

Portaria n.º 218-B/2019 - Diário da República n.º 133/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-07-15

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Aprova o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no Ano Letivo de
2019-2020.

Despacho n.º 6397/2019 - Diário da República n.º 134/2019, Série II de 2019-07-16

	Presidência do Conselho de Ministros e Finanças - Gabinetes da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e do Ministro das
Finanças
	Designação do júri para atribuição dos prémios no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública.

Despacho n.º 6399/2019 - Diário da República n.º 134/2019, Série II de 2019-07-16

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Designação do fiscal único da Universidade do Minho.

Despacho n.º 6407/2019 - Diário da República n.º 134/2019, Série II de 2019-07-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Designação do provedor do bolseiro de investigação.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o ano letivo de 2019-2020.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

	— Despacho – Autoriza a celebração de Acordos de Colaboração com os Municípios de Alpiarça, Cartaxo, Macedo de Cavaleiros e Sobral de Monte
Agraço.

Informações Gerais

Campeonatos escolares SUPERTMATIK - Ano letivo 2019/2020

	Destinados a alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico de escolas públicas e privadas, os torneios SUPERTMATIK aliam as componentes
didática e lúdica numa fórmula geradora de motivação extra para o processo de ensino-aprendizagem em ambiente de muita emoção e adrenalina.
	As inscrições decorrem até 31 de janeiro de 2020, através de formulário disponível online.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º91 - 17/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 6429-A/2019 - Diário da República n.º 134/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-07-16  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o Ano Letivo de 2019-2020.

Despacho n.º 6429-B/2019 - Diário da República n.º 134/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-07-16  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Calendário de ações do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público para a Matrícula e Inscrição no ano letivo de
2019-2020.

Parecer n.º 4/2019 - Diário da República n.º 135/2019, Série II de 2019-07-17  

	Educação - Conselho Nacional de Educação
	Parecer sobre a aplicação da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro - Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior.

Recomendação n.º 2/2019 - Diário da República n.º 135/2019, Série II de 2019-07-17  

	Educação - Conselho Nacional de Educação
	Recomendação para uma política de Educação e Formação de Adultos.

Informações Gerais

Exposição Hooked on Life de Vincent Mock 

	O Oceanário de Lisboa promove a exposição "Hooked on Life", do artista plástico holandês Vincent Mock.

	A exposição, patente até 30 de setembro, apresenta esculturas de animais marinhos em tamanho real construídas com milhares de anzóis.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º92 - 19/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 99/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série I de 2019-07-18

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo que considere o fator da pegada ecológica dos alimentos nos contratos públicos.

Despacho n.º 6494/2019 - Diário da República n.º 136/2019, Série II de 2019-07-18

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Designa a licenciada Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para
exercer o cargo de vice-presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P..

Despacho n.º 6523/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série II de 2019-07-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Delegação de competências na chefe do gabinete, licenciada Ana Filipa Gomes Abreu.

Deliberação n.º 797/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série II de 2019-07-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
	Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao ensino superior de 2020, 2021 e 2022.

Despacho n.º 6524/2019 - Diário da República n.º 137/2019, Série II de 2019-07-19

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Designa o mestre Vítor Manuel Batista Pataco, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de presidente do conselho
diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P..

Informações Gerais

8.ª edição do Concurso Todos Contam

	Este concurso tem como objetivo promover e incentivar o desenvolvimento de projetos de educação financeira nas escolas.
	Nesta edição, para além do habitual “Prémios Escola”, será atribuído, pela primeira vez, o “Prémio Professor”.
	As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 11 de outubro, através do endereço eletrónico.

20 Anos do Pavilhão do Conhecimento

	No dia 25 de julho, o Pavilhão do Conhecimento – Centro de Ciência Viva comemora o seu 20.º aniversário com uma agenda repleta de surpresas
para toda a família.
	A entrada é livre.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º93 - 22/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 102/2019 - Diário da República n.º 138/2019, Série I de 2019-07-22

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a proteção das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas.

Resolução da Assembleia da República n.º 107/2019 - Diário da República n.º 138/2019, Série I de 2019-07-22

	Assembleia da República 

	Universalidade da escola pública no concelho de Santa Maria da Feira.

Resolução da Assembleia da República n.º 108/2019 - Diário da República n.º 138/2019, Série I de 2019-07-22

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a clarificação dos critérios de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior público.

Despacho n.º 6562/2019 - Diário da República n.º 138/2019, Série II de 2019-07-22

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Designa a licenciada Sílvia Isabel de Sousa Vermelho, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de vogal do
conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P..

Despacho n.º 6563/2019 - Diário da República n.º 138/2019, Série II de 2019-07-22

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Designa o doutor Carlos Manuel dos Reis Alves Pereira, em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de vogal do
conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P..

Informações Gerais

A Ciência não vai de Férias... de Verão no Exploratório!

	Decorre até ao dia 13 de setembro o programa “A Ciência não vai de Férias... de Verão no Exploratório!”, no Centro de Ciência Viva de Coimbra. 

	A inicitiva dirigida a jovens exploradores, aborda a temática da tabela periódica (que completou 150 anos) e da chegada do homem à Lua (há 50
anos).

Convidados de Verão - Joalharia Contemporânea em Portugal

	A joalharia contemporânea em Portugal é o tema desta edição dos Convidados de Verão, uma exposição que pretende estabelecer relações entre
joias criadas em Portugal e obras do Museu Gulbenkian.

	A exposição decorre até ao dia 16 de setembro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º94 - 23/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 96/2019 - Diário da República n.º 139/2019, Série I de 2019-07-23

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o estatuto jurídico do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

Portaria n.º 230/2019 - Diário da República n.º 139/2019, Série I de 2019-07-23

	Finanças 

	Alteração da Portaria n.º 12/2010, de 17 de janeiro - Tabela de atividades IRS.

Portaria n.º 231/2019 - Diário da República n.º 139/2019, Série I de 2019-07-23

	Finanças 

	Regulamenta o Programa de Capitação Avançada para Trabalhadores em Funções Públicas (CAT).

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Despacho - Designa o fiscal único do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
- Despacho Normativo - Homologa as alterações aos Estatutos do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

Informações Gerais

Dia Europeu do Desporto na Escola

	O  “Dia Europeu do Desporto na Escola”  está integrado na “Semana Europeia do Desporto”, que se realiza na última semana de setembro.

	Em 2019, o Desporto Escolar continuará associado a este evento que decorrerá no dia 27 de setembro: momento ideal para os agrupamentos de
escolas promoverem a sua oferta desportiva aos alunos que ainda não integram o Desporto Escolar e também uma oportunidade para a sua
divulgação junto dos encarregados de educação.

	 

	Os agrupamentos escolares devem proceder ao seu registo, preferencialmente até final de julho.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º95 - 26/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 115/2019 - Diário da República n.º 141/2019, Série I de 2019-07-25

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo que lance o processo de construção da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.

Portaria n.º 233/2019 - Diário da República n.º 141/2019, Série I de 2019-07-25

	Finanças 

	Regulamenta o regime das notificações e citações efetuadas por transmissão eletrónica de dados em área reservada no Portal das Finanças,
designado como «Notificações e Citações Eletrónicas Portal das Finanças» (NCEPF), previsto no artigo 38.º-A do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT).

Despacho n.º 6689/2019 - Diário da República n.º 142/2019, Série II de 2019-07-26 

	Cultura e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes da Ministra da Cultura e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Designa as personalidades de reconhecido mérito a integrar o Conselho Consultivo do ArquivoNacional do Som.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Estabelece, para o ano letivo de 2019/2020, as vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado
em cada par instituição/ciclo de estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos de mudança de
curso e de transferência para o 1.º ano curricular.

	 

	— Despacho – Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo .

	 

Informações Gerais

Candidaturas de participação na Youth IGF Summit 2019 

	Tendo em conta que o Fórum de Governação da Internet (IGF 2019) se realiza em Berlim entre 25 e 29 de novembro, a iniciativa alemã abriu
candidaturas à participação no Youth IGF Summit, que se realiza a 24 de novembro no dia “0” do IGF 2019, de jovens dos 18 aos 30 anos, de todos
os países e áreas de formação, com interesse na Governação da Internet.

	Data-limite de candidaturas: 2 de agosto.

“Mochila Leve”

	“Mochila Leve” é o nome da campanha de sensibilização para a questão do peso excessivo das mochilas, que desafia “alunos e encarregados de
educação” e “escolas e professores” a seguirem cerca de duas dezenas de recomendações que incluem medidas de planificação, gestão do material
escolar e iniciativas. 

	É chegada a hora de desafiar todos a fazerem o que está ao alcance de cada um para que, em conjunto, seja possível que os alunos transportem
mochilas cada vez mais leves.
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 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º96 - 30/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 6720-A/2019 - Diário da República n.º 142/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-07-26

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro.
	Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Resolução da Assembleia da República n.º 122/2019 - Diário da República n.º 143/2019, Série I de 2019-07-29

	Assembleia da República.
	Recomenda ao Governo a adoção de medidas para integrar e apoiar nas escolas crianças e jovens com diabetes tipo 1.

Despacho n.º 6760-A/2019 - Diário da República n.º 143/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-07-29

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação
	Autoriza a celebração de Acordo de Cooperação Técnica com o Município de Odivelas, para intervenção na Escola Secundária da Ramada.

Despacho n.º 6760-B/2019 - Diário da República n.º 143/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-07-29

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação
	Autoriza a celebração de Acordo de Colaboração com os Municípios de Almada, Chamusca, Odivelas e Valongo.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2019 - Diário da República n.º 144/2019, Série I de 2019-07-30

	Presidência do Conselho de Ministros
	Altera a repartição de encargos relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito das atividades de enriquecimento
curricular no 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2018/2019.

Portaria n.º 464/2019 - Diário da República n.º 144/2019, Série II de 2019-07-30

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento
	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de empreitada de conclusão das obras de modernização da Escola
Secundária João de Barros, no Seixal.

Informações Gerais

Excursão Geológica - Outra forma de olhar o Arquipélago das Berlengas: histórias com milhões de anos

	No âmbito das actividades de divulgação científica desenvolvidas pela Associação Portuguesa de Geólogos, decorrerá no dia 24 de agosto, das
14h00 às 20h00, a Excursão Geológica “Outra forma de olhar o Arquipélago das Berlengas: histórias com milhões de anos”.

	As inscrições decorrem até 16 de agosto.

CARSOférias de Verão - Centro de Ciência Viva do Alviela

	Encontram-se a decorrer as inscrições para as CARSOférias de Verão, do Centro de Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, propondo a crianças dos
6 aos 11 anos de idade, que vistam o papel de exploradores e participem numas férias com muitas atividades divertidas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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Boletim Informativo n.º97 - 31/07/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 52/2019 - Diário da República n.º 145/2019, Série I de 2019-07-31

	Assembleia da República
	Aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

Despacho n.º 6822/2019 - Diário da República n.º 145/2019, Série II de 2019-07-31

	Finanças, Administração Interna e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação
	Autoriza a celebração de Acordos de Colaboração com os Municípios de Alpiarça, Cartaxo, Macedo de Cavaleiros e Sobral de Monte Agraço.

Despacho n.º 6830/2019 - Diário da República n.º 145/2019, Série II de 2019-07-31

	Educação - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
	Designa a mestre Paula Cristina Marinho Teixeira como representante do Ministério da Educação no Conselho de Patronos da Escola Portuguesa de
Díli - Centro de Ensino e Língua Portuguesa - Ruy Cinatti.

Recomendação n.º 3/2019 - Diário da República n.º 145/2019, Série II de 2019-07-31

	Educação - Conselho Nacional de Educação
	Recomendação sobre qualificação e valorização de educadores e professores dos ensinos básico e secundário.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	— Despacho – Designação do Coordenador Geral e da equipa de Coordenação Técnica do INCoDe.2030.

Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Concede à Universidade do Minho a medalha de honra ao mérito desportivo.
	
	— Despacho – Concede ao Regimento de Cavalaria N.º 6 da medalha de mérito desportivo.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação
— Despacho – Procede à alteração do despacho n.º 779/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
— Despacho – Estabelece as medidas administrativas para implementação do previsto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto.

Informações Gerais

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

	O Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas tem em curso diversas atividades em vários locais do país, no âmbito da preservação
da natureza, da florestas e dos respetivos ecossistemas.
	Este Programa destina-se a jovens dos 18 aos 30 anos de idade e as inscrições devem ser efetuadas através de plataforma informática.

3 ECLIPSES - EXPOSIÇÃO 

	O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra celebra o centenário do Eclipse Solar de 1919 através de uma exposição evocativa.
	Esta exposição poderá ser visitada até ao dia 22 de setembro, com entrada livre.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 2/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 160



Boletim Informativo n.º98 - 01/08/2018

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 6851-A/2019 - Diário da República n.º 145/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-07-31

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação 

	Procede à alteração do Despacho n.º 779/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019.

Despacho n.º 6851-B/2019 - Diário da República n.º 145/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-07-31

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
	Estabelece as regras relativas à adoção de manuais escolares para os cursos de educação e formação de jovens e para os cursos profissionais
procedendo à revogação do Despacho n.º 6943-A/2013, de 27 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 28 de maio de 2013.

Despacho n.º 6859/2019 - Diário da República n.º 146/2019, Série II de 2019-08-01

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
	Aprovação da rede de cursos do Ensino Português no Estrangeiro da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, para o ano letivo de
2019/2010, e do Ensino Superior e Organismos Internacionais, para o ano letivo 2019/2020 e 2020.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de Gaia e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Instituto Educativo de Souselas e define as regras e os
respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação do Curso com Plano Próprio de Desporto e Dinamização da Atividade Física na Didáxis -
Cooperativa de Ensino, C. R. L. e define as regras e os respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da
avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de São Miguel de Fátima e define as regras e os
respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação do Curso com Plano Próprio de Educação Social na Escola de Formação Social e Rural de
Lamego e na Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira e define as regras e os respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do
currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação do Curso com Plano Próprio de Manutenção e Decoração Hoteleira na Casa Pia de Lisboa, I.P. e
define as regras e os respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das
aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de São Gonçalo e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio Salesianos Porto, e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Despacho – Procede à alteração do Despacho n.º 12530/2018, de 12 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 28 de
dezembro, que cria o Grupo de Trabalho de Matemática.

Informações Gerais

Recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática

	O Grupo de Trabalho de Matemática (GTM), criado pelo Despacho n.º 12530/2018, de 28 de dezembro, apresentou o relatório Recomendações para
a melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática, que é colocado em consulta pública durante 90 dias.
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	Será sujeito a discussão pública para posterior aperfeiçoamento e complementação, dando então origem a uma versão final.
	Os contributos podem ser enviados para o e-mail dsdc@dge.mec.pt.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º99 - 06/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 6894/2019 - Diário da República n.º 147/2019, Série II de 2019-08-02

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
	Designação da Doutora Maria João do Vale Costa Horta para exercer o cargo de subdiretora-geral da Direção-Geral da Educação.

Lei n.º 56/2019 - Diário da República n.º 148/2019, Série I de 2019-08-05

	Assembleia da República
	Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985.

Portaria n.º 249-A/2019 - Diário da República n.º 148/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-08-05

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Segunda alteração à Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho, que aprova o Regulamento dos Regimes de Reingresso e de Mudança de Par
Instituição/Curso no Ensino Superior.

Despacho n.º 6954/2019 - Diário da República n.º 149/2019, Série II de 2019-08-06

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
	Estabelece as linhas orientadoras que presidem a um programa de intervenção junto de jovens que abandonaram o sistema educativo e em risco de
exclusão social, denominado «Segunda Oportunidade».

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Procede à atualização do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico.

Gabinete do Ministro da Educação

	— Despacho –  Extinção do Grupo de Trabalho, denominado Equipa de Projeto dos Contratos de Autonomia das Escolas.

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

	— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio Internato dos Carvalhos e define as regras e os
respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.
	
	— Portaria – Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios, via científica, no Colégio Internato dos Carvalhos e define as
regras e os respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos
alunos.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	— Portaria – Cria o Programa “Cuida-te +” e aprova o respetivo Regulamento.
	
	— Despacho – Manutenção da atribuição de competências ao Comité Olímpico de Portugal relativas ao Programa de Preparação Olímpica Rio 2016
e Jogos Olímpicos 2020 e 2024 no âmbito da modalidade de Taekwondo.

Informações Gerais

Concurso FCT – CERN 2019

	
		A edição 2019 do concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico, no âmbito do Acordo de Cooperação entre
Portugal e o European Laboratory for Particle Physics (CERN), decorre até dia 27 de setembro.
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		Através deste concurso, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) pretende apoiar projetos de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico associados às colaborações científicas oficiais ou reconhecidas pelo CERN, bem como projetos de base tecnológica no domínio das
ciências aplicadas, em colaboração com atividades apoiadas pelo mesmo Laboratório.
	
		As candidaturas devem ser apresentadas à FCT, em língua inglesa, em formulário próprio e submetidas eletronicamente através do Portal de
Concursos.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º100 - 09/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 57/2019 - Diário da República n.º 150/2019, Série I de 2019-08-07

	Assembleia da República
	Altera o regime jurídico do associativismo jovem, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 23/2006, de 23 de junho.

Lei n.º 58/2019 - Diário da República n.º 151/2019, Série I de 2019-08-08

	Assembleia da República
	Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2019 - Diário da República n.º 152/2019, Série I de 2019-08-09

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a Universidade de Coimbra a realizar a despesa com a aquisição de equipamentos de tomografia por emissão de positrões.

Despacho n.º 7111/2019 - Diário da República n.º 152/2019, Série II de 2019-08-09  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Determina o encerramento compulsivo da Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa, fixando as condições e prazos em que o mesmo deve
ter lugar.

Declaração de Retificação n.º 637/2019 - Diário da República n.º 152/2019, Série II de 2019-08-09  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
	Retifica a deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, com o n.º 797/2019, de 19 de julho, que divulga as alterações de
elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao ensino superior de 2020, 2021 e 2022.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação

	— Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E.P.E., a assumir os encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza para os
edifícios onde estão instalados os serviços do Ministério da Educação, em Lisboa, e da Parque Escolar, E.P.E., em Lisboa, Porto, Évora e Faro.

Informações Gerais

Programa Escolas Bilingues – Abertura de candidaturas

	Encontra-se a decorrer o processo de candidatura ao Programa Escola Bilingues / Bilingual Schools Programme em Inglês (PEBI), para
agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas do território continental que ainda não pertençam ao Programa e pretendam vir a implementá-lo em
2019/2020.
	A candidatura ao Programa carece da aprovação dos órgãos de gestão e administração dos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º101 - 13/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7130-A/2019 - Diário da República n.º 152/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-08-09 

	Educação - Direção-Geral da Administração Escolar 

	Designação da Comissão Administrativa Provisória da Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa, da titularidade
do Estado Português, criada pelo Decreto-Lei n.º 241/99, de 25 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 120/2004, de 21 de maio, 47/2009, de 23
de fevereiro, e 211/2015, de 29 de setembro.

Despacho n.º 7130-B/2019 - Diário da República n.º 152/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-08-09

	Educação - Direção-Geral da Administração Escolar 

	Designação da Comissão Administrativa Provisória da Escola Portuguesa de Díli - Centro de Ensino e Língua Portuguesa, da titularidade do Estado
Português, criada pelo Decreto-Lei n.º 48/2009, de 23 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 214/2015, de 29 de setembro.

Decreto-Lei n.º 108/2019 - Diário da República n.º 154/2019, Série I de 2019-08-13

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o Estatuto da Aposentação e o Estatuto das Pensões de Sobrevivência e cria o novo regime de aposentação antecipada.

Despacho n.º 7172/2019 - Diário da República n.º 154/2019, Série II de 2019-08-13

	Adjunto e Economia, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. 

	Delegação de competências do Conselho Diretivo da ANQEP, I. P.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico da Guarda.

Informações Gerais

O Zoo Online - Edição em língua portuguesa

	Resultante de um projeto cofinanciado pela União Europeia, esta publicação, dirigida às crianças, pretende sensibilizar para a utilização segura da
Internet e contribuir para a educação para a justiça.

	Tem ainda como objectivo  o combate da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) contra o  cibercrime e a consecução dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pelas Nações Unidas.

Biblioteca Nacional de Portugal - O ano de 1969

	Está patente na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), a exposição “ O ano de 1969”, ano em que é inaugurado o seu novo edifício no Campo
Grande. 

	Aberta  até 13 de Setembro,  revisita alguns dos principais acontecimentos políticos e culturais  do Portugal de há 50 anos.

	Entrada livre.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º102 - 14/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 110/2019 - Diário da República n.º 155/2019, Série I de 2019-08-14

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o regime de autonomia, administração e gestão das escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, I. P..

Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2019 - Diário da República n.º 155/2019, Série I de 2019-08-14

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Prorroga o mandato da Estrutura de Missão para a Promoção do Sucesso Escolar.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/2019 - Diário da República n.º 155/2019, Série I de 2019-08-14

	
		Presidência do Conselho de Ministros 
	
		Autoriza a realização da despesa relativa à execução do Programa de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário, para o
triénio 2019-2021.

Despacho n.º 7246-A/2019  Diário da República n.º 155/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-08-14

	
		Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 
	
		Subdelega competências no reitor da Universidade de Coimbra, na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2019, publicada na
1.ª série do Diário da República, n.º 152, de 9 de agosto.

Despacho n.º 7214/2019 - Diário da República n.º 155/2019, Série II de 2019-08-14 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Nomeação da comissão de peritos do contingente especial para candidatos com deficiência no âmbito do regulamento do concurso nacional de
acesso e ingresso no Ensino Superior Público para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2019-2020.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da Juventude e do Desporto

	— Despacho – Procede para o ano letivo de 2019/20 a um reforço do crédito horário disponível para o desporto escolar.

Informações Gerais

10 Minutos a ler

	O Plano Nacional de Leitura (PNL2027) coloca, às escolas do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário da rede pública, o desafio
para que instituam no seu quotidiano a atividade diária da leitura por prazer. O apoio a esta iniciativa traduzir-se-á na atribuição aos agrupamentos de
escolas/ escolas não agrupadas de uma verba  para atualizar e reforçar o fundo documental destinado a suportar o empréstimo e a circulação das
obras.

	A inscrição é realizada mediante o preenchimento de um formulário, pela sede de Agrupamento/ Escola não agrupada, até ao dia 6 de setembro.

“Ensino do Holocausto: Ponto de partida para a Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos”.
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	Este Seminário Internacional/Curso de Formação (15 horas), promovido pela Direção-Geral da Educação em parceria com o Mémorial de la Shoah,
decorre em Loulé, de 26 a 28 de setembro.

	A formação nestas áreas temáticas contribui para uma visão integrada do currículo, dada a abordagem transversal entre as Aprendizagens
Essenciais da disciplina de História, os objetivos da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania com os Princípios, as Áreas de Competência
e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

	A plataforma de inscrição e o programa do curso de formação serão disponibilizados nos primeiros dias de setembro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º103 - 16/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7247/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Presidência do Conselho de Ministros e Educação - Gabinetes da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e do Secretário de Estado da
Educação 

	Estabelece as medidas administrativas para implementação do previsto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto.

Despacho n.º 7259/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega competências no chefe de divisão de Museologia, Formação e Tecnologias Interativas do CCCM, I. P., licenciado Rui de Faria Afonso de
Abreu Dantas.

Despacho n.º 7260/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Sistemas e Tecnologias de Informação do ISLA - Instituto Superior de Gestão e
Administração de Santarém.

Despacho n.º 7261/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Design e Tecnologias para Aplicações Móveis, da Escola Superior de Media Artes e
Design do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 7262/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão de Alojamentos Turísticos da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto
Politécnico da Guarda.

Despacho n.º 7263/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão Industrial 4.0 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico
do Porto.

Despacho n.º 7264/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Motion Design e Efeitos Visuais da Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto
Politécnico do Porto.

Despacho n.º 7265/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão de Sistemas de Informação do Instituto Superior de Ciências da Administração.

Despacho n.º 7266/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão Comercial do Ponto de Venda do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto do Instituto Politécnico do Porto.
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Despacho n.º 7267/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Produção Animal e Atividades Equestres da Escola Superior Agrária de Bragança do
Instituto Politécnico de Bragança.

Despacho n.º 7268/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Inovação em Gastronomia da Escola Superior Agrária de Santarém do Instituto
Politécnico de Santarém.

Aviso (extrato) n.º 13007/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P. 

	Autorização para a permanência no exercício do cargo de vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P., na
modalidade de comissão de serviço.

Despacho n.º 7269/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série II de 2019-08-16

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	Procede à alteração do Despacho n.º 12530/2018, de 12 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 28 de dezembro, que
cria o Grupo de Trabalho de Matemática.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Portaria – Altera o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem Médico- Cirúrgica na Escola Superior de
Saúde de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu.

	 

	— Portaria – Altera o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de
Enfermagem do Porto.

	 

	— Portaria – Altera a denominação e o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e
Pediátrica na Escola Superior de Saúde de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu.

	 

	— Portaria – Altera a denominação e o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e
Obstétrica na Escola Superior de Saúde de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu.

Informações Gerais

ProfNova2019

	A quarta edição do Encontro de Professores do Ensino Secundário, ProfNova, inicia a sua primeira sessão, nos dias 5 a 7 de setembro, no
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA). 

	Esta edição oferece aos professores a possibilidade de desenvolverem competências de aplicação da Matemática relacionadas a outras áreas de
conhecimento, nomeadamente Economia, Física e Biologia, no âmbito da flexibilidade curricular no ensino básico e secundário. Esse
desenvolvimento é realizado através de um curso de formação acreditada pelo CCPFC (1.0 crédito) com 25 horas de trabalho conjunto e presencial.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 258/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série I de 2019-08-19

	Educação 

	Cria o Programa «Cuida-te +» e aprova o respetivo Regulamento.

Portaria n.º 507/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série II de 2019-08-19

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a assumir o encargo orçamental, em 2020, no montante máximo de 700.000,00 EUR
decorrentes do Acordo de Colaboração a celebrar com o Município de Almada.

 Portaria n.º 508/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série II de 2019-08-19  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do Acordo de
Colaboração a celebrar com o município da Chamusca.

 Portaria n.º 509/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série II de 2019-08-19  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do Acordo de
Colaboração a celebrar com o município de Odivelas.

Portaria n.º 510/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série II de 2019-08-19  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do Acordo de
Colaboração a celebrar com o município de Valongo.

Informações Gerais

Duas novas publicações do Conselho da Europa sobre o ensino da História

	O Conselho da Europa considera o ensino da História como sendo um assunto de valor único e de importância política. Nesse sentido, estão agora
disponíveis duas publicações, fruto de projectos intergovernamentais que pretendem contribuir para o processo de revisão do programa da disciplina.

	 

	Estas publicações, também disponíveis online, são dirigidas aos responsáveis pelo desenvolvimento do currículo da disciplina de História nas
escolas, aos professores, alunos, pais e público em geral.

Orçamento Participativo Jovem Portugal  - Divulgação dos Resultados
Encontram-se disponíveis, para consulta, os resultados da 3.ª edição do Orçamento Participativo Jovem Portugal 2019.
O objetivo principal da iniciativa é reforçar a qualidade da democracia e o maior envolvimento dos cidadãos jovens (com idades entre os 14 e os 30
anos) nos processos de decisão, ao apresentarem e decidirem projetos de investimento público.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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Boletim Informativo n.º105 - 20/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7333/2019 - Diário da República n.º 158/2019, Série II de 2019-08-20 

	Presidência do Conselho de Ministros e Finanças - Gabinetes do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros
	Aprova as taxas a cobrar pelos serviços da Entidade Certificadora Comum do Estado.

Despacho n.º 7334/2019 - Diário da República n.º 158/2019, Série II de 2019-08-20

	Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Designação do coordenador geral e da equipa de Coordenação Técnica do INCoDe.2030.

Despacho n.º 7356/2019 - Diário da República n.º 158/2019, Série II de 2019-08-20 

	Educação - Gabinete do Ministro
	Concede ao Regimento de Cavalaria n.º 6 a medalha de mérito desportivo.

Informações Gerais

Prémio Boas Práticas Associativismo Estudantil

	No âmbito dos prémios Associativismo Jovem 2019, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. promove o concurso Boas Práticas
Associativismo Juvenil.  

	 

	A iniciativa dirige-se às associações de estudantes do ensino superior e respetivas federações e será selecionada, em cada região, uma associação
de estudantes que, pela sua atividade e caraterísticas, se tenha destacado em 2018 como veículo de expressão, enquanto escolas de cidadania ativa
e de participação cívica e democrática dos jovens.

	 

	O período de candidaturas decorre até ao dia 2 de outubro.

Formação em setembro 2019: Gramática, Leitura e Escrita

	Na primeira quinzena de setembro, a Associação de Professores de Português (APP) realiza as seguintes ações de formação: Gramática e Ensino
do Português e Aprender Mais: Estratégias de Leitura e Escrita.

	 

	A formação é acreditada e dirige-se aos grupos de recrutamento 110, 200, 210, 220 e 300.

	 

	As inscrições estão a decorrer.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 117/2019 - Diário da República n.º 159/2019, Série I de 2019-08-21

	Presidência do Conselho de Ministros
	Define os termos da divulgação da lista dos beneficiários de subvenções mensais vitalícias atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações, I. P..

Despacho n.º 7418/2019 - Diário da República n.º 159/2019, Série II de 2019-08-21 

	Educação - Gabinete do Ministro
	Concede à Universidade do Minho a medalha de honra ao mérito desportivo.

Resolução da Assembleia da República n.º 150/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série I de 2019-08-22

	Assembleia da República 
	Recomenda ao Governo que adote medidas de ação positiva em favor dos trabalhadores com incapacidades e doenças oncológicas.

Declaração de Retificação n.º 39/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série I de 2019-08-22

	Assembleia da República 

	Declaração de Retificação à Lei n.º 56/2019, de 5 de agosto «Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985»,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 148, de 5 de agosto de 2019.

Despacho n.º 7455/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série II de 2019-08-22

	Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Gabinetes dos Ministros da Administração Interna, da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e da Educação
	Utilização das instalações escolares para o funcionamento das assembleias ou secções de voto da eleição para a Assembleia da República.

Despacho n.º 7456/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série II de 2019-08-22

	Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Gabinetes dos Ministros da Administração Interna, da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e da Educação
	Assegura as condições necessárias à campanha eleitoral dos candidatos concorrentes à eleição para a Assembleia da República.

Portaria n.º 534/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série II de 2019-08-22
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Ministro
	Procede à primeira alteração à Portaria n.º 389/2018, de 31 de julho, que criou e regulamentou a medida Apoio ao Voluntariado.

Informações Gerais

Droidcon Lisboa 2019

	A conferência Droidcon realiza-se nos dias 9 e 10 de setembro, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

	 

	O evento integra os principais especialistas em Android que convergem para apoiar a plataforma e criar uma rede coesa para técnicos e empresas.

	 

	A iniciativa é composta por palestras e workshops específicos, alusivos a várias temáticas, designadamente, progresso do Android, testes, soluções
corporativas, segurança, desenvolvimento de jogos e inteligência artificial.

Over_Seas: Melville e Whitman em Portugal

	A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) celebra o bicentenário do nascimento de dois vultos da Literatura dos Estados Unidos da América (EUA) do
séc. XIX, Herman Melville (1819-1891) e de Walt Whitman (1819-1892), com a mostra icono-bibliográfica “Over_Seas: Melville e Whitman em
Portugal”.
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	A exposição está patente até ao dia 30 de agosto, na sala de referência, com entrada livre.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º107 - 23/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7515-B/2019 - Diário da República n.º 160/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-08-22 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Determina o encerramento compulsivo do Instituto Superior de Comunicação Empresarial, fixando as condições e prazos em que o mesmo deve ter
lugar.

Decreto-Lei n.º 122/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série I de 2019-08-23

	Presidência do Conselho de Ministros
	Aprova normas complementares ao regime de transição dos leitores previsto no Estatuto da Carreira Docente Universitária.

Declaração de Retificação n.º 40/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série I de 2019-08-23

	Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
	Retifica a Portaria n.º 231/2019, de 23 de julho, das Finanças, que regulamenta o Programa de Capacitação Avançada para os Trabalhadores em
Funções Públicas (CAT), publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 139, de 23 de julho de 2019.

Portaria n.º 261/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série I de 2019-08-23

	Justiça e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
	Alteração às Portarias n.os 271/2006, 273/2006, 405/2003, 129/2002, 338/2001, 294/2001, 295/2001, 296/2001, 297/2001, 1226-DF/2000,
1226-DU/2000, 1226-EC/2000 e 1226-ED/2000.

Despacho n.º 7530/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série II de 2019-08-23 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Serviços de Tecnologias Educativas da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico do Porto.

Despacho n.º 7531/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série II de 2019-08-23

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Contabilidade e Fiscalidade para PME, do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 7532/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série II de 2019-08-23 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Laboratórios de Química e Bioquímica da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico do Porto.

Despacho n.º 7533/2019 - Diário da República n.º 161/2019, Série II de 2019-08-23 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Animação Turística e do Património Cultural e Natural do Instituto Superior de Ciências da
Informação e da Administração.

Informações Gerais

VII Jornadas Art´Ambiente

	A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) dinamiza, anualmente, em diversos locais do país, as Jornadas Art'Ambiente, espaço
multidisciplinar de desenvolvimento de competências através de expressões artísticas.

	 

	A componente socioambiental das Jornadas conduzirá à exploração de temas como a biodiversidade e o equilíbrio ecológico, os impactos da perda
de biodiversidade e das alterações climáticas, a economia circular e a valorização dos produtos locais, a cidadania ativa e a ciência cidadã.  
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	Este ano, a iniciativa ocorre nos Açores, no Centro de Interpretação Ambiental do Paul, na cidade da Praia da Vitória, Ilha Terceira, durante os dias 7
e 8 de setembro.

Dia Internacional do Microrganismo

	
		O Dia Internacional do Microrganismo (IMD 2019) será celebrado no Instituto Superior Técnico no dia 17 de setembro.
	
		 
	
		O objetivo deste dia é divulgar e promover a Microbiologia como uma vasta área de atividade profissional e de carreira e consciencializar os jovens
e a sociedade em geral para o papel vital que uma multidão invisível de seres vivos muito diversos desempenha nas Ciências da Vida, na nossa
saúde, no ambiente e desenvolvimento sustentável e na qualidade de vida.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º108 - 26/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 66/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série I de 2019-08-26

	Assembleia da República
	Autoriza o Governo a criar um sistema de recolha, registo e análise de dados sobre a ciência e tecnologia.

Resolução da Assembleia da República n.º 155/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série I de 2019-08-26

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo a criação de um regime de incentivos para os lusodescendentes e portugueses emigrados que pretendem frequentar o
ensino superior público português.

Resolução da Assembleia da República n.º 157/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série I de 2019-08-26

	Assembleia da República

	Recomenda ao Governo a promoção e a garantia de acessibilidade ao transporte ferroviário às pessoas com deficiência.

Despacho n.º 7557/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Procede à atualização do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico.

Despacho n.º 7558/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Processo Industrial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de
Leiria.

Despacho n.º 7559/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Termalismo e Bem-Estar da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha
Portuguesa.

Despacho n.º 7560/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Marketing Digital e Comércio Eletrónico do ISLA - Instituto Superior de Gestão e
Administração de Santarém.

Despacho n.º 7561/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão de PME do ISLA - Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém.

Despacho n.º 7562/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Relações Interculturais e Intervenção Social da Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.

Despacho n.º 7563/2019 - Diário da República n.º 162/2019, Série II de 2019-08-26  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Tecnologias do Território Agroflorestal da Escola Superior Agrária de Bragança do
Instituto Politécnico de Bragança.

Informações Gerais
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Conferência Internacional eCAADe SIGraDi 2019 

	A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) organiza, de 11 a 13 de setembro, a Conferência Internacional das duas Associações
Internacionais de referência na área de arquitetura e tecnologias digitais: The Education and research in Computer Aided Architectural Design in
Europe (eCAADe) e a Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital (SIGraDi).
	Esta iniciativa tem como objetivo refletir sobre as mudanças operadas na disciplina da Arquitetura perante a emergência das tecnologias digitais.

Encontro Nacional de Literacia para os Media e Jornalismo

	O Encontro Nacional de Literacia para os Media e Jornalismo, que culmina o projeto-piloto a nível nacional que resultou de uma parceria entre a
Direção-Geral da Educação, o Sindicato dos Jornalistas e o Centro Protocolar de Formação para Jornalistas, é um momento relevante neste projeto
que visa o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, nomeadamente, no que se refere às competências de leitura e de análise da
informação, de forma crítica e autónoma e, consequentemente, às competências da Cidadania Democrática.
	
	Este Encontro terá lugar a 16 de setembro, na Sala Foyer da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 267/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios na Didáxis - Cooperativa de Ensino, C. R. L., e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 268/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio Salesianos Porto, e define as regras e os respetivos procedimentos
da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 269/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de São Gonçalo e define as regras e os respetivos procedimentos da
conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 270/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de São Miguel de Fátima e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 271/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação do Curso com Plano Próprio de Manutenção e Decoração Hoteleira na Casa Pia de Lisboa, I. P., e define as
regras e os respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos
alunos.

Portaria n.º 272/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio de Gaia e define as regras e os respetivos procedimentos da
conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 273/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação do Curso com Plano Próprio de Educação Social na Escola de Formação Social e Rural de Lamego e na
Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira e define as regras e os respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem
como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 274/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Instituto Educativo de Souselas e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 275/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série I de 2019-08-27

	Educação
	Cria e regulamenta as condições de funcionamento das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE).

Declaração de Retificação n.º 40-A/2019 - Diário da República n.º 163/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-08-27

	Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
	Retifica o Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, da Presidência do Conselho de Ministros que estabelece as normas de execução do Orçamento
do Estado para 2019, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 122, de 28 de junho de 2019.
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Despacho n.º 7584/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série II de 2019-08-27  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão e Tecnologias Avançadas em Recursos Minerais da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Despacho n.º 7585/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série II de 2019-08-27 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Cibersegurança, Redes e Sistemas Informáticos da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão Jean Piaget.

Despacho n.º 7586/2019 - Diário da República n.º 163/2019, Série II de 2019-08-27 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Produtos de Apoio em Saúde da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de
Leiria.

Informações Gerais

II Seminário: Currículo, Inovação e Flexibilização

	O II Seminário de Currículo, Inovação e Flexibilização realizar-se-á nos dias 20 e 21 de setembro, no Instituto de Educação da Universidade do
Minho (IE/UMinho), com o apoio do Centro de Investigação em Educação (CIEd) e da Associação Portuguesa de Estudos Curriculares.
	
	Este evento pretende debater questões relacionadas com a inovação e a flexibilidade curricular, no âmbito das prioridades definidas no Programa do
XXI Governo Constitucional para a educação.
	
	Para apresentar comunicação deverá enviar um resumo, até ao dia 9 de setembro.

Webinar CIÊNCIAVITAE
No dia 11 de setembro, pelas 10h30, realiza-se mais um webinar dedicado à nova plataforma de gestão curricular, o CIÊNCIAVITAE, que permite
reunir numa só plataforma toda a informação referente ao utilizador, seja estudante, investigador ou instituição.
	
	Durante esta sessão online, dirigida a toda a comunidade, incluindo investigadores e gestores de C&amp;T, conhecerá como funciona a nova
plataforma, o que é possível fazer e em que medida o CIÊNCIAVITAE pode melhorar a produção de conhecimento, tornando o processo de gestão
curricular mais simples.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 123/2019 - Diário da República n.º 164/2019, Série I de 2019-08-28

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o Estatuto do Bolseiro de Investigação.

Portaria n.º 276/2019 - Diário da República n.º 164/2019, Série I de 2019-08-28

	Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

	Portaria que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal e do subsídio de funeral.

Portaria n.º 277/2019 - Diário da República n.º 164/2019, Série I de 2019-08-28

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Regista os Estatutos do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul.

Despacho n.º 7621/2019 - Diário da República n.º 164/2019, Série II de 2019-08-28  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Programação em Web, Dispositivos e Aplicações Móveis da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão Jean Piaget.

Despacho n.º 7622/2019 - Diário da República n.º 164/2019, Série II de 2019-08-28  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Design de Mobiliário e Espaços da Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto
Politécnico do Porto.

Informações Gerais

Simpósio Lugar(es): conceções, abordagens e representações

	A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve ( UAlg), em colaboração com o Centro de Estudos Clássicos da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CEC/FLUL), organiza, no dia 27 de setembro, o Simpósio "Lugar(es): conceções, abordagens e
representações".

	 

	A iniciativa está integrada nas comemorações do 40.º aniversário da UAlg e aborda a temática do conceito de lugar, analisado da  perspetiva das
diferentes áreas das ciências sociais e da forma como é apropriado pelos estudos em turismo.

APPI SEMINAR

	A Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) realiza o seminário regional do Alentejo na Escola Secundária Padre António Macedo, em
Vila Nova de Santo André, nos dias 18 e 19 de outubro.

	 

	Este evento confere 12 horas de crédito reconhecidos pelo Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua, aos grupos 120, 220 e 330.

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

 FICHA TÉCNICA:
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Boletim Informativo n.º111 - 29/08/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7638-A/2019 - Diário da República n.º 164/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-08-28  

	Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da Juventude e do Desporto
	Procede para o ano letivo de 2019/2020 a um reforço do crédito horário disponível para o desporto escolar.

Decreto-Lei n.º 126/2019 - Diário da República n.º 165/2019, Série I de 2019-08-29

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a implementação de projetos experimentais desenvolvidos com recurso ao mecanismo do «direito ao desafio».

Decreto-Lei n.º 127/2019 - Diário da República n.º 165/2019, Série I de 2019-08-29

	Presidência do Conselho de Ministros
	Altera o modelo de governação e as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento.

Despacho n.º 7653/2019 - Diário da República n.º 165/2019, Série II de 2019-08-29  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gerontologia da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches.

Informações Gerais

Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa (EPALE)
A Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa (EPALE)  tem o objetivo de desafiar os profissionais de educação de adultos e os
especialistas nesta matéria a partilharem abordagens inovadoras, metodologias e boas práticas que sejam demonstrativas de como a educação de
adultos pode ser utilizada como um instrumento integrador.
	
	Neste sentido, durante os meses de agosto e setembro, o tema em destaque é a "Inclusão social de grupos vulneráveis."
As inscrições são efetuadas online.

Pavilhão do Conhecimento - Concurso de Ideias

	No âmbito do vigésimo aniversário do Pavilhão do Conhecimento, o Centro de Ciência Viva promove um concurso de ideias, para a criação de um
módulo, a integrar a área expositiva que configure um espaço estimulante do pensamento e da reflexão.

	
	O concurso dirige-se ao público em geral, para participação individual ou coletiva, devendo as propostas ser enviadas até ao dia 31 de outubro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7689/2019 - Diário da República n.º 166/2019, Série II de 2019-08-30  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Logística do ISLA - Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém.

Despacho n.º 7690/2019 - Diário da República n.º 166/2019, Série II de 2019-08-30  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação da Escola Superior de Ciência e
Tecnologia do Instituto Superior Politécnico Gaya.

Despacho n.º 7691/2019 - Diário da República n.º 166/2019, Série II de 2019-08-30  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Apoio à Decisão do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto do
Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 7692/2019 - Diário da República n.º 166/2019, Série II de 2019-08-30  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão e Organização Industrial do Instituto Superior D. Dinis.

Informações Gerais

Não sei o que o amanhã trará - um passeio sonoro na Lisboa de Fernando Pessoa

	Encontra-se disponível online a série documental áudio, em 15 episódios, dedicada à vida e obra de Fernando Pessoa.

	 

	Os episódios traçam um percurso geográfico e seguem uma ordem temporal e temática, embora o ouvinte possa escolher a sua própria ordem, dado
as narrativas serem independentes e poderem ser ouvidas no conjunto ou individualmente.

	 

	O acesso é gratuito.

VII RIDITA – Conferência Ibero-Americana de Investigação em Transporte Aéreo

	A Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior (FE-UBI) organiza, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, o VII RIDITA (Red Iberoamericana
de Investigación en Transporte Aéreo) para divulgar o conhecimento científico, académico e tecnológico na área do transporte aéreo, nos países
ibero-americanos, bem como fomentar as relações entre os intervenientes desta área.

	 

	A iniciativa terá como idiomas o Inglês, o Português e o Espanhol.

	
	A data limite de inscrições é o dia 22 de setembro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

Page 1/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 187

https://dre.pt/application/file/a/124324480
https://dre.pt/application/file/a/124324481
https://dre.pt/application/file/a/124324482
https://dre.pt/application/file/a/124324483
https://www.dge.mec.pt/noticias/nao-sei-o-que-o-amanha-trara-um-passeio-sonoro-na-lisboa-de-fernando-pessoa
https://www.ubi.pt/Evento/8867


Boletim Informativo n.º112 - 30/08/2019

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 2/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 188



Boletim Informativo n.º113 - 02/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

 Lei n.º 71/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02

	Assembleia da República
	Regime jurídico do mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Lei n.º 75/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02

	Assembleia da República
	Estabelece mecanismos de regularização de dívidas por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior públicas, e procede à quinta
alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior.

Lei n.º 78/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02

	Assembleia da República
	Estabelece regras transversais às nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, dirigentes da Administração Pública e
gestores públicos.

Lei n.º 79/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02

	Assembleia da República
	Estabelece as formas de aplicação do regime da segurança e saúde no trabalho previsto no Código do Trabalho e legislação complementar, aos
órgãos e serviços da Administração Pública, alterando a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Lei n.º 82/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série I de 2019-09-02

	Assembleia da República
	Estabelece a responsabilidade da entidade patronal pela formação obrigatória dos trabalhadores em funções públicas e pela renovação dos títulos
habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas funções, alterando a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º
35/2014, de 20 de junho.

Aviso n.º 13641/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série II de 2019-09-02  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Torna pública a homologação do encerramento da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo e das medidas de salvaguarda adotadas.

Aviso n.º 13642/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série II de 2019-09-02  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Torna pública a alteração de denominação da «Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa» para «Escola Superior de Saúde da Cruz
Vermelha Portuguesa - Lisboa».

Aviso n.º 13643/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série II de 2019-09-02  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Torna pública a homologação do encerramento do Instituto Superior Politécnico do Oeste e das medidas de salvaguarda adotadas.

Despacho n.º 7728/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série II de 2019-09-02  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
	Estabelece a continuidade do projeto-piloto de oferta do mandarim, no ensino secundário, como Língua Estrangeira III (LE III) no currículo dos cursos
científico-humanísticos, bem como o seu alargamento ao currículo dos cursos profissionais.

Despacho n.º 7729/2019 - Diário da República n.º 167/2019, Série II de 2019-09-02  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
	Manutenção da atribuição de competências ao Comité Olímpico de Portugal relativas ao Programa de Preparação Olímpica Rio 2016 e Jogos
Olímpicos 2020 e 2024 no âmbito da modalidade de Taekwondo.

Informações Gerais
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Ciclo de eventos |Colaborar Faz Toda a Diferença

	No âmbito do Ano Nacional da Colaboração, nos dias 17, 18 e 20 de setembro, irá decorrer no Centro Paroquial de Mafamude, em Vila Nova de
Gaia, no horário das 10h30 às 16h30, um ciclo de três eventos.
	A iniciativa pretende constituir-se como momentos de encontro e discussão, nos quais serão partilhados os desafios e os fatores de sucesso para a
colaboração interorganizacional nas áreas da Saúde, do Envelhecimento e da Educação e Cidadania.
	As inscrições efetuam-se através de plataforma disponível online.

Faz uma descoberta e encontra a resposta certa!

	O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra propõe, através de experiências divertidas, a descoberta das respostas a muitas questões
inusitadas.
	Esta atividade destina-se a crianças dos 6 aos 10 anos de idade e decorre até ao dia 11 de setembro.
	As inscrições são limitadas a 10 participantes e carecem de inscrição prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 133/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03

	Presidência do Conselho de Ministros
	Aprova o regime jurídico do ensino superior ministrado a distância.

Portaria n.º 288/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03
Defesa Nacional, Administração Interna e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Regula o Regime de Atribuição do Nível 5 de Qualificação - Curso de Formação de Sargentos.

Declaração de Retificação n.º 689/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série II de 2019-09-03  
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Retifica o Aviso n.º 5469/2018 (2.ª série), de 23 de abril de 2018.

Despacho n.º 7758/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série II de 2019-09-03  
Educação - Gabinete do Ministro
	Extinção do Grupo de Trabalho denominado Equipa de Projeto dos Contratos de Autonomia das Escolas.

Informações Gerais

Cidadania e Desenvolvimento

	Com o objetivo de apoiar as escolas e de prestar informação a todos os parceiros que têm colaborado na construção de documentos de apoio à
concretização dos dezassete domínios que constituem a componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento – sociedade civil, organizações não
governamentais, organismos e institutos públicos, a Direção-Geral de Educação desenvolveu um novo sítio: https://cidadania.dge.mec.pt.

Conferência Internacional | Comunidades de Energia

	Esta Conferência tem como objetivo dar a conhecer exemplos de Comunidades de Energias Renováveis, projetos de partilha de energia e
autoconsumo coletivo que já existem na Europa e em todo o mundo.
	Realiza-se no dia 9 de outubro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.
	A participação é gratuita, no entanto, carece de inscrição prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 90/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04

	Assembleia da República
	Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os
89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos
trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime
jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade.

Lei n.º 92/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04

	Assembleia da República
	Estabelece as utilizações permitidas de obras em benefício de pessoas cegas, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1564, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de setembro, e descriminaliza a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente (Décima
quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de outubro, terceira alteração ao
Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de novembro, e primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de julho).

Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04

	Assembleia da República
	Altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos
do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro.

Lei n.º 94/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04

	Assembleia da República
	Primeira alteração à Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior.

Lei n.º 96/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04

	Assembleia da República
	Estabelece a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação, procedendo à segunda
alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, que define o regime de avaliação, certificação e adoção aplicável aos manuais escolares e outros
recursos didático-pedagógicos do ensino básico e do ensino secundário, bem como os princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio
socioeducativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais escolares.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 147/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04

	Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito do Programa de Generalização
das Refeições Escolares, para o ano letivo de 2019/2020.

Portaria n.º 573/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série II de 2019-09-04  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e do Secretário de Estado do Orçamento
	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a assumir os encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de higiene e limpeza para os edifícios
onde estão instalados os serviços do Ministério da Educação, em Lisboa, e da Parque Escolar, E. P. E., em Lisboa, Porto, Évora e Faro.

Informações Gerais

Plataforma “ubbu”  

	A ubbu é um projeto que tem com o objetivo preparar todas as crianças para uma nova sociedade digital, através do ensino da Ciência da
Computação e Programação.
	Através de uma plataforma online, os professores podem ensinar programação aos seus alunos através de jogos, vídeos e exercícios interativos
integrados num currículo de 30 aulas.
	O uso da plataforma é gratuito para todas as escolas públicas e inclui ainda formação acreditada pela ANPRI - Associação Nacional de Professores
de Informática.

20º Simpósio Ibérico de Estudos em Biologia Marinha
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	O 20º Simpósio Ibérico de Estudos em Biologia Marinha (XX SIEBM) realiza-se na Universidade Minho (UMinho), no campus de Gualtar, em Braga,
nos dias de 9 a 12 de setembro.
	Este evento, organizado pela UMinho, através do Laboratório de Biologia Costeira, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA), do
Departamento de Biologia da Escola de Ciências e, ainda, do Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S), abordará temas
como o plástico nos oceanos, a aquacultura, a biodiversidade e as alterações climáticas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 7832/2019 - Diário da República n.º 170/2019, Série II de 2019-09-05

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Aplicações Informáticas de Gestão do ISLA - Instituto Superior de Gestão e Administração
de Santarém.

Despacho n.º 7833/2019 - Diário da República n.º 170/2019, Série II de 2019-09-05  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Tecnologias Informáticas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Leiria.

Despacho n.º 7834/2019 - Diário da República n.º 170/2019, Série II de 2019-09-05  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Informática e Comunicação Organizacional do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro.

Despacho n.º 7835/2019 - Diário da República n.º 170/2019, Série II de 2019-09-05
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Análises Laboratoriais da Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico
de Tomar.

Despacho n.º 7867-B/2019 - Diário da República n.º 170/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-09-05  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Estabelece, para o ano letivo de 2019-2020, as vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado em cada par
instituição/ciclo de estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos de mudança de curso e de
transferência para o 1.º ano curricular.

Lei n.º 104/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06

	Assembleia da República
	Reformula e amplia o Sistema de Informação da Organização do Estado, e revoga a Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, e o Decreto-Lei n.º 47/98,
de 7 de março.

Lei n.º 106/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06

	Assembleia da República
	Primeira alteração à Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto.

Resolução da Assembleia da República n.º 160/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo que proceda à requalificação da Escola Básica e Secundária de Fajões, do concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de
Aveiro.

Decreto-Lei n.º 136/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06

	Presidência do Conselho de Ministros
	Procede à terceira fase de implementação da prestação social para a inclusão, definindo o acesso à medida para crianças e jovens com deficiência.

Portaria n.º 292/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06

	
		Finanças e Adjunto e Economia
		Procede à alteração da Portaria n.º 1441/2008, de 11 de dezembro, que define a estrutura e a organização interna das Escolas de Hotelaria e
Turismo enquanto serviços territorialmente desconcentrados do Turismo de Portugal, I. P..

Despacho n.º 7877/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série II de 2019-09-06  
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		Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
		Regista a criação do curso técnico superior profissional de Apoio ao Consultório Médico e Dentário da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Portalegre.

Informações Gerais

XII Congresso Ibérico Geoquímica 2019

	O XII Congresso Ibérico de Geoquímica | XX Semana da Geoquímica realiza-se nos dias 22 a 26 setembro, na Universidade de Évora.

	Este congresso tem como objetivo encorajar a participação de jovens investigadores e recém doutorados, a apresentarem os desenvolvimentos
científicos e técnicos na área da geoquímica nas suas diversas especialidades.

Celebration of the 150th Anniversary of the Periodic Table 

	A Academia das Ciências de Lisboa (ACL) junta-se à celebração internacional do Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos
com quatro sessões durante os meses de outubro e novembro.
	
	A — Catalysis and the Periodic Table, no dia 3 de outubro;
	B — Carbon: an Essential Element, no dia 10 de outubro, 2019;
	C — Metal Centers in Supramolecular, Biological and Medical Structures, no dia 17 de outubro;
	D — Mathematics and the Periodic Table, no dia 21 de novembro.
	
	As sessões têm início às 15 horas e serão proferidas em inglês.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 162/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a requalificação do parque escolar.

Resolução da Assembleia da República n.º 164/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo o ensino de Suporte Básico de Vida nas escolas.

Portaria n.º 294/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09

	Educação 

	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios, via científica, no Colégio Internato dos Carvalhos e define as regras e os
respetivos procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Portaria n.º 295/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09

	Educação 

	Procede à criação e regulamentação de cursos com planos próprios no Colégio Internato dos Carvalhos e define as regras e os respetivos
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos.

Despacho n.º 7940/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série II de 2019-09-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico da Guarda.

Despacho n.º 7941/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série II de 2019-09-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Ilustração e Produção Gráfica, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo.

Informações Gerais

Regresso às aulas em segurança – 2019/2020

	A Direção-Geral do Consumidor renova a brochura informativa “Regresso às aulas em segurança", com o objetivo de alertar para a promoção da
saúde e da segurança dos mais novos no seu regresso às aulas.

	Neste folheto encontrará algumas sugestões alusivas à segurança de crianças e jovens, designadamente no âmbito do material escolar, vestuário,
deslocações e alimentação, com especial destaque para a reutilização e o consumo sustentável.

11.º Congresso Nacional de Educação Física

	O 11.º Congresso Nacional de Educação Física, realiza-se nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, no Centro de Artes e Espetáculos, na
Figueira da Foz. 

	Este encontro com acreditação para professores de edução física, treinadores, e técnicos de exercício físico, abordará o tema "Avaliar para
aprender" na educação física, no treino desportivo, no exercício e na saúde.

	As inscrições encontram-se disponíveis online. 
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 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º118 - 10/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 298-A/2019 - Diário da República n.º 172/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-09-09

	Finanças, Educação e Saúde 

	Alteração ao Regulamento do Seguro Escolar aprovado pela Portaria n.º 413/99, de 8 de junho.

Lei n.º 111/2019 - Diário da República n.º 173/2019, Série I de 2019-09-10

	Assembleia da República 

	Terceira alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras
estabelecidas no Código Mundial Antidopagem.

Resolução da Assembleia da República n.º 166/2019 - Diário da República n.º 173/2019, Série I de 2019-09-10

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a adoção de medidas para valorização do ensino profissional.

Aviso n.º 14027/2019 - Diário da República n.º 173/2019, Série II de 2019-09-10  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Torna pública a data em que se tornou efetiva a transmissão da Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado da
Associação Promotora do Ensino de Enfermagem de Chaves para a Cruz Vermelha Portuguesa, bem como a alteração de denominação daquele
estabelecimento para Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega.

Informações Gerais

Paleo Fall Meeting 2019 

	O Encontro Paleo Fall Meeting 2019 tem como principal objetivo desbravar horizontes na Paleontologia, apresentar interações com outras áreas e
ajudar a criar uma rede de contactos a nível nacional e internacional.

	A iniciativa dirige-se a estudantes, investigadores e potenciais interessados por esta temática.

	Criado por alunos do mestrado em Paleontologia em colaboração com a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, o Instituto de
Ciências da Terra e o Laboratório HERCULES, este meeting realiza-se nos dias 26 a 28 de setembro, no Colégio Espírito Santo da Universidade de
Évora.

Colóquio | O Barroco Literário em Portugal e no Brasil: olhares e confrontos

	No âmbito do 4.º centenário da publicação da “Corte na Aldeia”, de Rodrigues Lobo, e da “Vida do Arcebispo”, de Frei Luís de Sousa, a Academia
das Ciências de Lisboa realiza este colóquio, no dia 8 de outubro, pelas 10h00. 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 113/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série I de 2019-09-11

	Assembleia da República 

	Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei n.º
39/2009, de 30 de julho.

Resolução da Assembleia da República n.º 173/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série I de 2019-09-11

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a tomada de medidas para o incremento do programa de hortícolas e de frutas e simplificação dos procedimentos no que
respeita ao Regime Escolar.

Despacho Normativo n.º 20/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série II de 2019-09-11

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Despacho n.º 8043/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série II de 2019-09-11

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Línguas Aplicadas à Comunicação Organizacional, do Instituto Superior de Contabilidade
e Administração do Porto do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 8044/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série II de 2019-09-11 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Serviço Familiar e Comunitário da Escola Superior de Saúde da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

Despacho n.º 8045/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série II de 2019-09-11  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Relações Públicas e Organização de Eventos do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 8046/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série II de 2019-09-11

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Alimentação Saudável da Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria.

Despacho n.º 8047/2019 - Diário da República n.º 174/2019, Série II de 2019-09-11

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Consultoria de Gestão no Turismo do Instituto Superior de Ciências da Administração.

Informações Gerais

Escola + Simples para Professores

	No âmbito da iniciativa “Simplex +” foi desenvolvido o programa “Escola + Simples para Professores”, com o objetivo de simplificar procedimentos
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nas escolas.

	Este programa visa ainda, através do lançamento de um concurso anual de ideias, desafiar as organizações escolares e os seus profissionais a
contribuírem para a definição e o prosseguimento de práticas de simplificação de procedimentos e processos.

Ciclo temático “Porquê aprender?” 

	A Associação de Professores de Filosofia, em colaboração com o Serviço de Públicos e Desenvolvimento Cultural da Direção da Cultura da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, promove a realização dum ciclo temático composto por cinco sessões, cada uma das quais destinada a fazer-nos
refletir porque se devem estudar as humanidades, as ciências formais ou as da natureza ou porque se deve ter uma educação artística ou desportiva.

	A primeira sessão realiza-se no dia 9 de outubro, das 18h00 às 19h00, na Biblioteca do Museu de S. Roque | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

	A entrada é gratuita, no entanto, carece de marcação prévia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 8054-A/2019 - Diário da República n.º 174/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-09-11 

	Universidade do Porto
	Regulamento Orgânico da Reitoria da Universidade do Porto.

Resolução da Assembleia da República n.º 178/2019 - Diário da República n.º 175/2019, Série I de 2019-09-12

	Assembleia da República
	Recomenda ao Governo que estude a possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar.

Informações Gerais

Voluntariado Jovem | Porto Design Biennale 

	No âmbito da 1.ª edição da Porto Design Biennale, encontram-se a decorrer as inscrições para uma acção de voluntariado promovida pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ, I.P), ao abrigo do Programa Agora Nós.

	 

	A iniciativa, que decorre de setembro a dezembro, em diversos locais das cidades de Matosinhos e do Porto, tem como principal objetivo promover a
cultura do design, a discussão pública, a produção de conhecimento crítico e desenvolver um trabalho continuado de investigação e divulgação do
design português e internacional.

	
		 
	
		Podem candidatar-se a esta ação de voluntariado jovens dos 18 aos 30 anos de idade, com interesse na área da cultura (artes, design, arquitetura,
etc) e com bons conhecimentos de inglês.

 

 Exposição - O Oceanário não está só em Lisboa 

	A exposição " O Oceanário não está só em Lisboa” pode ser visitada no paredão de Cascais, até ao dia 15 de outubro.

	 

	A exposição possibilita o conhecimento dos projetos de conservação da natureza apoiados pelo Oceanário de Lisboa e estão programadas diversas
atividades educativas para escolas e para o público em geral.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 116/2019 - Diário da República n.º 176/2019, Série I de 2019-09-13

	Assembleia da República 

	Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.

Portaria n.º 600-A/2019 - Diário da República n.º 176/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-09-13

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza os agrupamentos a assumir os encargos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de transporte escolar dos alunos com
necessidades especiais.

Resolução da Assembleia da República n.º 184/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série I de 2019-09-16

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a adoção de medidas de promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

Resolução da Assembleia da República n.º 190/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série I de 2019-09-16

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo a sustentabilidade do projeto «Orquestra Geração».

Despacho n.º 8150/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série II de 2019-09-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega competências no Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

Despacho n.º 8151/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série II de 2019-09-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Delega competências no Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Informações Gerais

StarT 

	A StarT é uma iniciativa educativa organizada anualmente pelo LUMA Centre Finland (rede de universidades finlandesas de ciência e tecnologia)
com o objetivo de incentivar crianças e jovens, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário para a aprendizagem das ciências, da tecnologia
e da matemática, através da metodologia PBL (problem-based lessons).

	 

	As melhores equipas serão premiadas com o International LUMA StarT Awards 2020 na gala StarT, a ocorrer na Finlândia.

	 

	A participação é gratuita e poderá efetuar a inscrição online.

Exposição | Indústria, Arte e Letras 

	No âmbito das comemorações do 250.º aniversário da Imprensa Nacional, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), desenvolveu um programa
alargado e partilhado dedicado a iniciativas de preservação histórica, documental e patrimonial e também de aprofundamento da sua missão pública
no plano cultural e cívico, com destaque para a realização de uma exposição.

	 

Page 1/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 202

https://dre.pt/application/conteudo/124680588
https://dre.pt/application/conteudo/124716434
https://dre.pt/application/conteudo/124716440
https://dre.pt/application/conteudo/124716446
https://dre.pt/application/conteudo/124708399
https://dre.pt/application/conteudo/124708400
http://www.dge.mec.pt/noticias/start-aprender-e-partilhar-atraves-da-aprendizagem-colaborativa-baseada-em-projetos
https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/exposicao-industria-arte-letras


Boletim Informativo n.º121 - 16/09/2019

	Esta exposição estará patente até ao dia 24 de novembro, no Antigo Picadeiro do Colégio dos Nobres, no Museu Nacional de História Natural e da
Ciência.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º122 - 18/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 314/2019 - Diário da República n.º 179/2019, Série I de 2019-09-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera a denominação e o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica na
Escola Superior de Saúde de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu.

Portaria n.º 315/2019 - Diário da República n.º 179/2019, Série I de 2019-09-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Reabilitação da Escola Superior de Enfermagem do
Porto.

Portaria n.º 316/2019 - Diário da República n.º 179/2019, Série I de 2019-09-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Escola Superior de Saúde de Viseu
do Instituto Politécnico de Viseu.

Portaria n.º 317/2019 - Diário da República n.º 179/2019, Série I de 2019-09-18

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera a denominação e o plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na Escola
Superior de Saúde de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu.

Despacho n.º 8297-B/2019 - Diário da República n.º 179/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-09-18

	Educação e Saúde - Gabinetes do Ministro da Educação e da Ministra da Saúde 

	Criação do Grupo de Trabalho das Alergias Alimentares na Escola.

Despacho n.º 8297-C/2019 - Diário da República n.º 179/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-09-18

	Educação e Saúde - Gabinetes do Ministro da Educação e da Ministra da Saúde 

	Aprovação do regulamento de enquadramento do apoio às crianças e jovens com Diabetes Mellitus tipo 1 na Escola.

Informações Gerais

O Saber não Deve Pesar

	O Serviço Nacional de Saúde concebeu um livro digital, no qual aborda a temática do peso excessivo nas mochilas das crianças e dos jovens e o
impacto negativo que gera na sua saúde.

	 

	A brochura integra diversos conselhos para minorar esta situação, designadamente, a promoção e o acesso a livros em formato digital, preferenciar
o uso de livros repartidos e construir jogos interativos para aprender o que levar na mochila e como distribuir o peso na mesma.

	
	Neste âmbito foi criado o concurso " O Saber não Deve Pesar", no qual se desafiam os leitores, individualmente ou em grupo, a apresentar ideias ou
projetos para melhorar e resolver o problema das mochilas pesadas.

Noite Europeia dos Investigadores 2019

	No dia 27 de setembro, no Museu da Ciência, da Universidade de Coimbra, decorre a Noite Europeia dos Investigadores.
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	A iniciativa, que ocorre anualmente desde o ano de 2009, pretende aproximar o público dos cientistas num convívio informal, lúdico e educativo.

	 

	No evento serão focadas as preocupações das comunidades urbanas relacionadas com as alterações globais previstas para as próximas décadas,
com enfoque na relevância da ciência para assegurar a qualidade de vida das cidades do futuro e a preservação do património cultural como fator de
sustentabilidade.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 8319/2019 - Diário da República n.º 180/2019, Série II de 2019-09-19

	Educação - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

	Delegação de competências nos delegados regionais de educação.

Despacho n.º 8381/2019 - Diário da República n.º 181/2019, Série II de 2019-09-20

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Designa o fiscal único do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Despacho n.º 8391/2019 - Diário da República n.º 181/2019, Série II de 2019-09-20

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Individualidades distinguidas com a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entre 2016 e 2019.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Portaria - Altera a denominação, caracterização, estrutura curricular e plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica da Escola Superior de Enfermagem do Porto.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 
- Portaria - Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do
Acordo de Colaboração a celebrar com o Município de Monforte.
- Portaria - Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do
Acordo de Colaboração a celebrar com o Município de Elvas.

Informações Gerais

 Concurso - Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico 

	O concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT),
tem como objetivo fomentar projetos de âmbito tecnológico, no domínio das ciências aplicadas, em colaboração com atividades apoiadas pelo
European Organization for Nuclear Research (CERN).

	 

	As candidaturas decorrem até ao dia 27 de setembro e devem ser submetidas eletronicamente.

X Seminário Nacional de Professores de Geografia | Insularidade. Ordenamento do Território. Riscos.

	O X Seminário Nacional de Professores de Geografia, com o tema "Insularidade. Ordenamento do Território. Riscos", realiza-se nos dias 01, 02 e 03
de novembro, em Santa Cruz, na ilha da Madeira 

	 

	Este seminário acreditado, destina-se aos grupos de recrutamento 420, 520, 200 e 230.

	 

	As Inscrições devem ser realizadas online.
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 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 2/2 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 207



Boletim Informativo n.º124 - 23/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 8404-C/2019 - Diário da República n.º 181/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-09-20

	Educação - Gabinete do Ministro 

	Criação do Grupo de Trabalho denominado «Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência»

Parecer n.º 25/2019 - Diário da República n.º 181/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-09-20

	Ministério Público - Procuradoria-Geral da República.

	Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos.

Despacho n.º 8406/2019 - Diário da República n.º 182/2019, Série II de 2019-09-23

	Presidência do Conselho de Ministros, Negócios Estrangeiros, Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Justiça, Adjunto e Economia,
Cultura, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Planeamento, Infraestruturas e Habitação, Ambiente e Transição Energética,
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, da Administração Interna,
Adjunto e da Economia, da Educação, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Planeamento, das Infraestruturas e da Habitação, do
Ambiente e da Transição Energética e da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural, da Ministra do Mar, do Secretário de Estado Adjunto e
da Modernização Administrativa, das Secretárias de Estado da Defesa Nacional, Adjunta e da Justiça e da Cultura e do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde.

	Criação do Grupo de Trabalho para a Execução da Descentralização.

Informações Gerais

Concurso Juvenes Translatores 

	A Direção-Geral da Tradução (DGT) da Comissão Europeia convida os alunos do ensino secundário com 17 anos, nascidos em 2002, a participar na
13.ª edição do concurso Juvenes Translatores (designação em latim para Jovens Tradutores), o qual terá lugar no dia 21 de novembro.

	Este concurso tem como objetivo promover a aprendizagem das línguas nas escolas e dar aos jovens uma ideia do que é ser tradutor. 

	As escolas secundárias poderão inscrever-se para o concurso, até ao dia 20 de outubro, através do preenchimento do formulário eletrónico de
candidatura.

30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança

	Assinalando os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) realiza uma conferência, no dia 29 de
outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.

	A Convenção dos Direitos da Criança, adotada por unanimidade pelas Nações Unidas a 20 de novembro, é o tratado de direitos humanos
internacionais mais amplamente ratificado de sempre, um reconhecimento universal da sua importância.
 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º125 - 25/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 8437/2019 - Diário da República n.º 183/2019, Série II de 2019-09-24

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro.

	Determina o encerramento compulsivo da Escola Superior de Educação de Almeida Garrett, fixando as condições e prazos em que o mesmo deve
ter lugar.

Despacho n.º 8467/2019 - Diário da República n.º 184/2019, Série II de 2019-09-25

	Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação. 

	Renovação, por um período de três anos, da comissão de serviço da doutorada Maria de Lurdes dos Santos Gonçalves, para o exercício do cargo
de coordenador da estrutura de coordenação da Suíça.

Despacho n.º 8473/2019 - Diário da República n.º 184/2019, Série II de 2019-09-25

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior.

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Assessoria e Gestão da Informação do ISLA - Instituto Superior de Gestão e
Administração de Leiria.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	
		— Portaria — Altera a denominação, caracterização, estrutura curricular e plano de estudos do curso de póslicenciatura de especialização em
Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

	 

	— Portaria — Regista os estatutos da Escola Superior de Saúde Atlântica.

	 

	— Despacho – Nomeação de um membro para o conselho de curadores da Fundação IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

	 

	— Despacho – Concede a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a três individualidades estrangeiras,
que se distinguiram pelo seu valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da Ciência em Portugal.

	 

	— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda.

Informações Gerais

A CIDADE - urbanismo e dinâmicas sociais  

	Nos dias 25, 26 e 27 de outubro realiza-se o Congresso Anual da Associação de Professores de História (APH), na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.

	Acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), na dimensão científica e pedagógica em 18 horas.

	As Inscrições efetuam-se através do preenchimento do formulário eletrónico.
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Boletim Informativo n.º125 - 25/09/2019

Programa de bolsas ROMA EDUCA 

	Este programa promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), através do Programa Escolhas, tem como objetivo apoiar à frequência e
permanência no ensino secundário para comunidades ciganas, no ano letivo (2019/2020).

	Podem candidatar-se à atribuição destas bolsas de estudo os estudantes provenientes de comunidades ciganas que estejam matriculados e a
frequentar o ensino secundário.

	As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 30 de setembro, através do preenchimento de formulário eletrónico. 

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º126 - 27/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 164/2019 - Diário da República n.º 186/2019, Série I de 2019-09-27

	Presidência do Conselho de Ministros.

	Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito do ensino profissional para o ciclo
de formação 2019-2022.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/2019 - Diário da República n.º 186/2019, Série I de 2019-09-27

	Presidência do Conselho de Ministros.

	Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa no âmbito das atividades de enriquecimento
curricular no 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2019/2020.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho — Alarga o âmbito do Despacho n.º 6136/2018 e prorroga o prazo para a obtenção da autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 41.º
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

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 Nacional de
Squash.

	 

	— Aviso — Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Portuguesa de
Lohan Tao – FPL.

	 

	— Aviso — Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Portuguesa Kyoo
Soku Jiu Jitsu.

Informações Gerais

Programa - Educar para uma Geração Azul

	Este programa educativo, promovido pela Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa, com o apoio da Direção-Geral da Educação, leva
literacia do oceano às salas de aula e visa explicar às crianças a estreita dependência que os seres humanos têm do mar, assim como a importância
estratégica que o mar tem para os países costeiros e, em especial, para Portugal e para os seus habitantes.

Encontro - Matemática nos Primeiros Anos 2019 

	A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (ESELx) acolhe, nos dias 8 e 9 de novembro, o XXII Encontro Nacional de
Professores, promovido pela Associação de Professores de Matemática (APM).

	Este encontro, vocacionado para educadores e para professores do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, poderá contar como um curso de formação de
12 horas, acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), destinado aos grupos 100, 110 e 230 (Registo de
acreditação CCPFC/ACC-105002/19).

	As inscrições devem ser submetidas até dia 14 de outubro, através do preenchimento do formulário eletrónico.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º127 - 30/09/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/2019 - Diário da República n.º 187/2019, Série I de 2019-09-30

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Autoriza o Instituto Politécnico do Porto a realizar a despesa com a aquisição de um prédio urbano e o direito de superfície sobre outro prédio
urbano, para a criação do centro de investigação, transferência de tecnologia e inovação PORTIC - Porto Research, Technology &amp; Innovation
Center.

Portaria n.º 337/2019 - Diário da República n.º 187/2019, Série I de 2019-09-30

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera a denominação, caracterização, estrutura curricular e plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de
Saúde Materna e Obstétrica da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.

Portaria n.º 651/2019 - Diário da República n.º 187/2019, Série II de 2019-09-30

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do Acordo de
Colaboração a celebrar com o Município de Monforte.

Portaria n.º 652/2019 - Diário da República n.º 187/2019, Série II de 2019-09-30  

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição plurianual dos encargos orçamentais decorrentes do Acordo de
Colaboração a celebrar com o Município de Elvas.

Informações Gerais

Formação |Ensinar o Francês com as Aprendizagens Essenciais 

	Promovida pela Associação Portuguesa dos Professores de Francês (APPF), a formação com o tema “Enseigner le français avec les Apprentissages
Essentiels”, realiza-se no dia 26 de outubro, na Escola Secundária Alves Martins, em Viseu. 

	 

	As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 20 de outubro, através do formulário disponível online. 

Concurso de Ideias |Tempo para Pensar

	No âmbito do vigésimo aniversário, o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva, promove um concurso de ideias, para a criação de um
espaço de pensamento e reflexão que integre a sua oferta expositiva.

	 

	Este concurso destina-se ao público em geral, para participação individual ou coletiva.

	 

	As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 31 de outubro.  

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP
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 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º128 - 01/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Declaração de Retificação n.º 45/2019 - Diário da República n.º 188/2019, Série I de 2019-10-01

	Assembleia da República 

	Declaração de retificação à Lei n.º 92/2019, de 4 de setembro, «Estabelece as utilizações permitidas de obras em benefício de pessoas cegas,
transpondo a Diretiva (UE) 2017/1564, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de setembro, e descriminaliza a execução pública não
autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente (Décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de outubro, terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de novembro, e primeira alteração ao
Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de julho)».

Despacho n.º 8673/2019 - Diário da República n.º 188/2019, Série II de 2019-10-01  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança do Instituto Superior D. Dinis.

Despacho n.º 8674/2019 - Diário da República n.º 188/2019, Série II de 2019-10-01 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação da Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.

Despacho n.º 8675/2019 - Diário da República n.º 188/2019, Série II de 2019-10-01  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Saúde - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde 

	Autoriza a cessação do mandato como membro da CAM do Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, proposto pela Ordem dos Farmacêuticos
e como representante desta.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Educação 

	- Portaria - Procede à regulamentação da modalidade de ensino a distância, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018,
de 6 de julho, definindo as regras e procedimentos relativos à organização e operacionalização do currículo, bem como o regime de frequência.

	 

	- Portaria - Procede à criação e regulamentação, na Oeiras International School (OIS) em parceria com a Escola Profissional Val do Rio (EPVR), de
cursos com planos próprios, definindo as regras e os procedimentos da conceção e da operacionalização do currículo, bem como da avaliação e
certificação das aprendizagens.

	 

	- Portaria - Procede à criação e regulamentação no Instituto das Artes e da Imagem de cursos com planos próprios, definindo as regras e os
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens.

	 

Informações Gerais

Seminário | Focos, metodologias e instrumentos para a observação e discussão de aulas

	A Faculdade de Belas-Artes, da Universidade de Lisboa, promove o seminário do projeto Observar e Aprender, "Focos, metodologias e instrumentos
para a observação e discussão de aulas".
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	A iniciativa decorre no dia 8 de outubro, no auditório Lagoa Henriques.

Centro de Informação e Relações Públicas (CIREP) – mudança de instalações

	A partir do dia 1 de outubro de 2019 o Centro de Informação e Relações Públicas (CIREP) mudou de instalações.

	O atendimento ao cidadão é efetuado na Avenida 24 de julho, n.º 148 - 1350-346 Lisboa, telefone 217811690, das 9 às 18 horas.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º129 - 02/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 8723/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Determina o encerramento compulsivo do Instituto Superior de Novas Profissões, fixando as condições e prazos em que o mesmo deve ter lugar.

Acordo n.º 15/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02 

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município do Porto 

	Acordo de colaboração entre o Ministério da Educação e o Município do Porto - obras de requalificação da Escola Secundária Alexandre Herculano.

Aviso n.º 15365/2019 - Diário da República n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02

	Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 

	Consulta pública do Projeto de Regulamento do Concurso «Escola Alerta!».

Informações Gerais

Dia Aberto ao Professor 2019

	O Oceanário de Lisboa promove o "Dia Aberto ao Professor" no dia 19 de outubro.

	 

	A iniciativa pretende desafiar os professores a descobrir o oceano através da leitura e de experiências únicas que poderão viver com o contacto com
o mundo marinho e serão apresentados os novos programas pedagógicos dirigidos à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário.

XIII Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global

	Realiza-se no dia 10 de novembro, na Escola Superior de Educação de Lisboa (ESE), o XIII Encontro Nacional de Educação para a Cidadania
Global.

	 

	O Encontro tem como tema "Trabalhar em Rede na Escola Atual – Práticas, Oportunidades e Desafios" e visa aprofundar as dimensões da
educação para a cidadania global, criar sinergias para o desenvolvimento de práticas nas escolas e divulgar a rede de educação para a cidadania
global.

	 

	As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 4 de novembro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º130 - 03/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Declaração de Retificação n.º 47/2019 - Diário da República n.º 190/2019, Série I de 2019-10-03

	Assembleia da República
	Declaração de Retificação à Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, «Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6
de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva».

Declaração de Retificação n.º 48/2019 - Diário da República n.º 190/2019, Série I de 2019-10-03

	Assembleia da República
	Declaração de retificação à Lei n.º 90/2019, de 4 de setembro, «Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da
eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social
convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no
subsistema de solidariedade».

Despacho n.º 8763/2019 - Diário da República n.º 190/2019, Série II de 2019-10-03 

	Educação - Direção-Geral da Educação
	Manutenção das equipas multidisciplinares da Direção-Geral da Educação.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação

	— Despacho – Apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública para aquisição de material didático, no ano letivo
2019/2020.

Informações Gerais

Concerto de Abertura do Ano Académico 2019/2020

	A Universidade do Algarve vai celebrar a Abertura do Ano Académico com um concerto da Orquestra Clássica do Sul, a ter lugar no dia 5 de
outubro, às 18h00, no Claustro do Museu Municipal de Faro.
	
	O concerto é de entrada livre, mas está sujeita à lotação da sala.

Evento Nacional CodeWeek 2019

	No próximo dia 19 de outubro, na Escola Secundária José Estêvão, em Aveiro, decorre a Semana Europeia da Programação.

	Esta inciativa tem como objetivo promover a partilha de projetos de programação e robótica, apresentar o trabalho desenvolvido por diversas
entidades e facilitar a criação de novas colaborações e parcerias.
	As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 17 de outubro, através do formulário disponível online.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º131 - 04/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 349/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série I de 2019-10-04

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
	Regista os Estatutos da Escola Superior de Saúde Atlântica.

Despacho n.º 8879-A/2019 - Diário da República n.º 191/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-10-04  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Subdelega competências no presidente do Instituto Politécnico do Porto, na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/2019,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 187, de 30 de setembro de 2019.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela
Fundação Vodafone é de natureza científica. 

Informações Gerais

Líderes Digitais/Líderes Digitais Benjamins 5.ª Edição – 2019/20

	A Direção-Geral da Educação, através do projeto SeguraNet, convida todas as Escolas a promoverem atividades no âmbito da segurança digital,
durante o mês de outubro.
	
	O professor responsável pela(s) equipa(s) deve proceder à inscrição através do formulário, disponível online, até ao dia 25 de outubro. 

XIV Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global

	
		
			No dia 12 de outubro de 2019 terá lugar, na Escola Superior de Educação de Lisboa, o XIV Encontro Nacional de Educação para a Cidadania
Global (ECG).
			 
		
			O encontro será promovido pela Rede ECG, em parceria com a ESE de Lisboa, o Centro de Formação de Escolas António Sérgio e com o
cofinanciamento do Camões IP.
			 
		
			Este XIV Encontro Nacional de ECG terá como objetivo reconhecer a Educação para a Cidadania Global como um vetor importante para a
transformação social a partir da promoção da reflexão de jovens e adultos/as sobre processos de participação, com base na escola; de espaços de
diálogo e partilha entre todas as pessoas participantes (jovens e adultos/as) e da divulgação da Rede de Educação para a Cidadania Global.
			 
		
			Esta informação substitui a publicada no Boletim Informativo n.º 129, de 02/10/2019.
	

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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Boletim Informativo n.º131 - 04/10/2019

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º132 - 07/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Declaração de Retificação n.º 51/2019 - Diário da República n.º 192/2019, Série I de 2019-10-07

	Assembleia da República 

	Declaração de retificação à Lei n.º 96/2019, de 4 de setembro, «Estabelece a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória na
rede pública do Ministério da Educação, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, que define o regime de avaliação,
certificação e adoção aplicável aos manuais escolares e outros recursos didático-pedagógicos do ensino básico e do ensino secundário, bem como
os princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e ao empréstimo de manuais escolares».

Declaração de Retificação n.º 52/2019 - Diário da República n.º 192/2019, Série I de 2019-10-07

	Assembleia da República 

	Declaração de retificação à Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, «Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à
intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho».

Portaria n.º 353/2019 - Diário da República n.º 192/2019, Série I de 2019-10-07

	Finanças, Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação, Infraestruturas e Habitação e Ambiente e Transição Energética 

	Altera as Portarias n.º 138/2009, de 3 de fevereiro, e n.º 982-B/2009, de 2 de setembro, na sua redação atual.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
- Despacho - Atribui o estatuto de utilidade pública desportiva à Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal.

Informações Gerais

Ciclo de Conferências Instituto de Estudos Académicos Adriano Moreira (IEAAM) |Calouste Gulbenkian

	Este ciclo de conferências é um tributo da Academia das Ciências por ocasião do 150.º Aniversário do nascimento de Calouste Gulbenkian.

	 

	A Sessão de Abertura, decorrerá no dia 14 de outubro, pelas 17 horas, na Academia das Ciências de Lisboa.

Projeto de Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT

	Encontra-se a decorrer, até ao dia 12 de novembro, a consulta pública ao Projeto de Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), nos termos do artigo 7.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação e do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de
agosto.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º133 - 08/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 357/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série I de 2019-10-08

	Justiça e Educação 

	Regulamenta as comunicações eletrónicas entre os tribunais judiciais e as escolas da rede pública tutelada pelo Ministério da Educação.

Portaria n.º 359/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série I de 2019-10-08

	Educação 

	Procede à regulamentação da modalidade de ensino a distância, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho,
definindo as regras e procedimentos relativos à organização e operacionalização do currículo, bem como o regime de frequência.

Portaria n.º 360/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série I de 2019-10-08

	Educação 

	Procede à criação e regulamentação no Instituto das Artes e da Imagem de cursos com planos próprios, definindo as regras e os procedimentos da
conceção e operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens.

Portaria n.º 361/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série I de 2019-10-08

	Educação 

	Procede à criação e regulamentação, na Oeiras International School (OIS) em parceria com a Escola Profissional Val do Rio (EPVR), de cursos com
planos próprios, definindo as regras e os procedimentos da conceção e da operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das
aprendizagens.

Despacho n.º 8956/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Nomeação de um membro para o conselho de curadores da Fundação IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Despacho n.º 8957/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Concede a medalha de mérito científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a três individualidades estrangeiras, que se
distinguiram pelo seu valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência em Portugal.

Deliberação n.º 1050/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de diplomas de cursos de ensino superior não conferentes de grau académico, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de
16 de agosto.

Deliberação n.º 1051/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no Principado de Andorra, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de
16 de agosto.

Deliberação n.º 1052/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no 1.º e 2.º ciclos de Bolonha dos Países da União Europeia, vindo
completar a tabela da Deliberação n.º 2430/2008, de 9 de setembro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.
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Boletim Informativo n.º133 - 08/10/2019

Deliberação n.º 1053/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos na Região Administrativa Especial de Macau, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.

Deliberação n.º 1054/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do Processo de Bolonha nos países aderentes,
vindo completar a tabela da Deliberação n.º 571/2009, de 26 de fevereiro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.

Deliberação n.º 1055/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do Processo de Bolonha atribuídos na Bélgica,
vindo completar a tabela da Deliberação n.º 3269/2009, de 10 de dezembro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.

Deliberação n.º 1056/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do Processo de Bolonha da Federação Russa,
vindo completar a tabela da Deliberação n.º 2152/2009, de 23 de julho, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.

 Deliberação n.º 1057/2019 - Diário da República n.º 193/2019, Série II de 2019-10-08

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior anteriores à implementação do Processo de Bolonha atribuídos na Holanda,
Noruega e Roménia, vindo completar a tabela da Deliberação n.º 1494/2009, de 28 de maio, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16
de agosto.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Despacho - Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, Cooperativa de
Ensino Superior, CRL,  entidade instituidora de estabelecimento de ensino superior privado com reconhecimento de interesse público, prossegue
atividades regulares consideradas de interesse educacional.
- Despacho - Autoriza a alienação das antigas instalações da Escola Superior de Saúde de Portalegre e fixa a percentagem do produto da respetiva
alineação a reverter na sua totalidade para o Instituto Politécnico de Portalegre.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
- Despacho - Concede a medalha de bons serviços desportivos ao Besteiros Futebol Clube.

Informações Gerais

Encontro de Lançamento da Rede Clubes Ciência Viva na Escola para o Ano Letivo 2019/2020

	Realiza-se no dia 15 de outubro o 1.º encontro da Rede Clubes Ciência Viva na Escola para o corrente ano letivo.

	A iniciativa é organizada pela Coordenação Nacional da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola e terá lugar em Leiria, com representantes dos 237
Clubes.

Concurso “Fazer Acontecer” 

	Encontra-se a decorrer, até ao dia 31 de outubro, o período de submissão de candidaturas para a 1.ª edição do concurso para projetos de promoção
do sucesso educativo, denominado "Fazer Acontecer".

	Poderão participar todas as escolas da rede pública de Lisboa.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 3/3 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 224



Boletim Informativo n.º134 - 09/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Acordo n.º 20-A/2019 - Diário da República n.º 194/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-10-09

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Vimioso 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Vimioso.

Despacho n.º 9030/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Alarga o âmbito do Despacho n.º 6136/2018 e prorroga o prazo para a obtenção da autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º
62/2007, de 10 de setembro.

Despacho Normativo n.º 23/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda.

Deliberação n.º 1067/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no Reino Unido, vindo completar a tabela da Deliberação n.º
568/2009, de 26 de fevereiro, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.

Deliberação n.º 1068/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior atribuídos no Brasil, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16
de agosto.

Deliberação n.º 1069/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros 

	Reconhecimento automático de graus académicos de ensino superior conferidos no 3.º Ciclo de Bolonha dos países da União Europeia, vindo
completar a tabela da Deliberação n.º 2429/2008, de 9 de setembro, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto.

Aviso n.º 15965/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Portuguesa Kyoo Soku Jiu
Jitsu.

Aviso n.º 15966/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Portuguesa de Lohan Tao -
FPL.

Aviso n.º 15967/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Nacional de Squash.

Acordo n.º 20/2019 - Diário da República n.º 194/2019, Série II de 2019-10-09
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	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Mondim de Basto 

	Acordo de Requalificação e Modernização da Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto - adenda ao Acordo n.º 42/2018.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
- Despacho - Autoriza a alienação da fração autónoma correspondente ao r/c do prédio urbano sitio na Rua Jaime Cortesão, 95, em Évora, cuja
propriedade pertence aos Serviços Sociais da Universidade de Évora e fixa a percentagem do produto da respetiva alineação a reverter para a
referida instituição de ensino superior.
- Despacho - Autoriza a alienação da fração autónoma correspondente ao r/c do prédio urbano sito na Quinta da Vista Alegre, Rua Sá de Miranda,
Lote 97, n.º 74, em Évora, cuja propriedade pertence aos Serviços Sociais da Universidade de Évora e fixa a percentagem do produto da respetiva
alineação a reverter para a referida instituição de ensino superior.

Informações Gerais

Bolsa Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados

	Encontra-se a decorrer, até ao dia 31 de outubro, o concurso para atribuição de bolsas para lecionar e/ou realizar projetos de investigação em
universidades ou centros de investigação nos EUA durante o ano académico 2020/2021.

	As bolsas destinam-se a todas as áreas de estudo com a exceção das que incluem a prática médica.

Conversas sobre o Espaço nos Centros Ciência Viva

	O ciclo de conversas "À Descoberta do Universo" decorre, até ao dia 30 de maio de 2020, em 15 Centros Ciência Viva.

	Trata-se de um programa educacional e de divulgação, no qual são abordados diversos temas da Astrofísica moderna.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º135 - 10/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 365/2019 - Diário da República n.º 195/2019, Série I de 2019-10-10

	Finanças 

	Aprova a Declaração Modelo 10 - Rendimentos e retenções - Residentes, e respetivas instruções de preenchimento.

Despacho n.º 9124/2019 - Diário da República n.º 195/2019, Série II de 2019-10-10  

	Educação - Gabinete do Ministro 

	Apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública para aquisição de material didático, no ano letivo 2019/2020.

Acordo n.º 21/2019 - Diário da República n.º 195/2019, Série II de 2019-10-10  

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Valongo 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Vallis Longus, Valongo.

Informações Gerais

Conferência - Dia Mundial da Normalização

	Enquadrada nas celebrações do Dia Mundial da Normalização, irá realizar-se no dia 14 de outubro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, a
conferência “Video Standards create a global stage”.

10 Minutos a Ler

	Na sequência do repto: “Ler sempre. Em qualquer lugar”, o Plano Nacional de Leitura lançou este ano um desafio às escolas dos 2.º e 3.º ciclos do
Ensino Básico e do Ensino Secundário da rede pública, o “10 Minutos a Ler”.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º136 - 14/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Acordo n.º 22/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Vila Nova de Cerveira 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira.

Acordo n.º 23/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série II de 2019-10-11

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Vila Pouca de Aguiar 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar.

Regulamento n.º 806-A/2019 - Diário da República n.º 197/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-10-14

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

	Alteração ao Regulamento do Emprego Científico.

Despacho n.º 9217/2019 - Diário da República n.º 197/2019, Série II de 2019-10-14

	Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Cultura e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes dos Ministros dos Negócios
Estrangeiros, da Administração Interna, da Ministra da Cultura e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	É constituído o Grupo de Trabalho para acompanhamento das candidaturas à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO, à
Lista de Salvaguarda Urgente e à Lista de boas práticas do Património Cultural Imaterial, doravante designado por GTPCI.

Despacho n.º 9218/2019 - Diário da República n.º 197/2019, Série II de 2019-10-14

	Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Ambiente e Transição Energética - Gabinetes dos
Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna, da Ministra da Cultura e dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e
do Ambiente e da Transição Energética 

	É constituído o Grupo de Trabalho para acompanhamento das candidaturas à Lista do Património Mundial, Cultural e Natural, doravante designado
por GTPM, com o objetivo de analisar e dar parecer sobre as candidaturas de bens inscritos na Lista Indicativa nacional, durante o período de
vigência desta.

Informações Gerais

Prémio FAQtos (2020) - Desafia-te com as Radiofrequências 

	Encontram-se a decorrer as candidaturas ao Prémio FAQtos, organizado pelo projeto com o mesmo nome, com o apoio da Direção-Geral da
Educação.

	 

	Este projeto tem como objetivo fundamental promover um concurso a nível nacional, orientado para os alunos do ensino secundário, de todas as
áreas e cursos, independentemente da natureza da escola.

	 

	Os participantes devem criar um projeto ao longo do ano letivo, abordando livremente o tema "Desafia-te com as Radiofrequências" e a participação
pode ser individual ou em equipas, orientados por um professor.

Projeto 3Digital

	Encontram-se a decorrer, até ao dia 8 de novembro, as inscrições para o projeto 3Digital, uma iniciativa promovida pela Associação Nacional de
Professores de Informática (ANPRI) nas áreas da modelação 3D e da realidade virtual.

	 

	Os trabalhos a desenvolver terão como tema "Os transportes do mar, do rio e da terra".
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Boletim Informativo n.º136 - 14/10/2019

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º137 - 15/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 9285/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15 

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado do
Tesouro 

	Autoriza a alienação da fração autónoma correspondente ao r/c do prédio urbano sito na Quinta da Vista Alegre, Rua Sá de Miranda, Lote 97, n.º 74,
em Évora, cuja propriedade pertence aos Serviços Sociais da Universidade de Évora e fixa a percentagem do produto da respetiva alienação a
reverter para a referida instituição de ensino superior.

Despacho n.º 9286/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado do
Tesouro 

	Autoriza a alienação da fração autónoma correspondente ao r/c do prédio urbano sitio na Rua Jaime Cortesão, 95, em Évora, cuja propriedade
pertence aos Serviços Sociais da Universidade de Évora e fixa a percentagem do produto da respetiva alineação a reverter para a referida instituição
de ensino superior.

Despacho n.º 9306/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15 

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Atribui o estatuto de utilidade pública desportiva à Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal.

Contrato n.º 404/2019 - Diário da República n.º 198/2019, Série II de 2019-10-15  

	Educação e Autarquias Locais - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Município de Coimbra 

	Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico - ano letivo de 2017-2018.

Informações Gerais

Roteiros do conhecimento 2019 

	Integrada no programa de percursos temáticos “Roteiros do conhecimento 2019", irá realizar-se no dia 23 de outubro, das 18h. às 19h.30, uma visita
ao Laboratório de Fonética Experimental da Faculdade de Letras de Coimbra.

O Elogio da Leitura

	A terceira conferência do Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) terá lugar no dia 24 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian e é
dedicada ao elogio da leitura, como forma de enaltecimento do lugar que esta mantém no nosso tempo e da consciência do seu papel em benefício
das sociedades.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º138 - 16/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 9341/2019 - Diário da República n.º 199/2019, Série II de 2019-10-16

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais 

	Reconhece-se, para efeitos do disposto no artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a atividade desenvolvida pela Fundação Vodafone é
de natureza científica.

Despacho n.º 9348/2019 - Diário da República n.º 199/2019, Série II de 2019-10-16

	Educação - Direção-Geral da Administração Escolar 

	Subdelegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e nos presidentes das comissões
administrativas provisórias, para a realização dos procedimentos concursais comuns restritos a candidatos no âmbito do PREVPAP.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Despacho - Procede à segunda alteração ao Despacho n.º 13057/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro de
2019, alterado pelo Despacho n.º 2061/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2018, que fixa as orientações
para o financiamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais a suportar pelo Orçamento do Estado.

Informações Gerais

Programa Parlamento dos Jovens 2019-20

	Encontram-se a decorrer as inscrições para o Programa Parlamento dos Jovens 2019-20.

	 

	O tema deste ano é “Violência doméstica e no namoro" e dirige-se aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de
escolas do ensino público, particular e cooperativo.

	 

	O Programa culmina com a realização anual de duas sessões nacionais na Assembleia da República

	 

30 Anos da Convenção Sobre os Direitos da Criança

	Aproveitando o simbolismo do 30.º aniversário da aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Instituto de apoio à Criança organiza um
Encontro, no dia 29 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian.

	 

	O evento pretende assinalar a data em que os Países deliberaram entender-se na consagração de um texto, em nome da proteção da Criança e da
promoção dos direitos que expressamente decidiram reconhecer-lhes.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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Boletim Informativo n.º139 - 18/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Lei n.º 123/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10-18

	Assembleia da República

	Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios.

Declaração de Retificação n.º 53-A/2019 - Diário da República n.º 201/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-18

	Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

	Retifica a Portaria n.º 258/2019, de 19 de agosto, da Educação, que cria o Programa «Cuida-te +» e aprova o respetivo Regulamento da Rede,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 157, de 19 de agosto de 2019.

Aviso n.º 16726-A/2019 - Diário da República n.º 201/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-10-18

	Educação - Instituto de Avaliação Educativa, I. P. 

	Abertura do procedimento de inscrição para a prova do conhecimento da língua portuguesa para aquisição de nacionalidade.

Informações Gerais

Webinar CIÊNCIAVITAE

	Realiza-se no dia 23 de outubro um webinar dedicado à nova plataforma de gestão curricular, o CIÊNCIAVITAE.

	 

	Durante esta sessão online, dinamizada em língua inglesa, a comunidade pode ficar a conhecer como funciona a nova plataforma, as suas
potencialidades e em que medida o CIÊNCIAVITAE pode melhorar a produção de conhecimento, tornando o processo de gestão curricular mais
simples.

Conferência - Saúde: Um Direito Fundamental e Um Direito Humano

	Realiza-se no dia 30  de outubro, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a conferência "Saúde: Um Direito Fundamental e Um Direito
Humano", que será a primeira aula da 5.ª edição da pós-graduação em Administração e Gestão de Saúde.

	 

	A entrada é livre, mas está sujeita a inscrição prévia obrigatória.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º140 - 22/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 9487/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21

	Educação - Direção-Geral da Educação 

	Lista de entidades acreditadas como avaliadoras e certificadoras de manuais escolares para o ano de 2019.

Acordo n.º 26/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Oliveira de Azeméis 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Fajões, Oliveira de Azeméis.

Acordo n.º 27/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Oliveira de Azeméis 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, Cucujães,
Oliveira de Azeméis.

Decreto-Lei n.º 156/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série I de 2019-10-22

	
		Presidência do Conselho de Ministros 
	
		Regula a criação e manutenção de um sistema de recolha, registo e análise de dados sobre ciência e tecnologia.

Decreto-Lei n.º 157/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série I de 2019-10-22

	Presidência do Conselho de Ministros

	Regula a forma do ato de instituição e o Regime do Registo de Fundações.

Despacho n.º 9529/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado do
Tesouro 

	Autoriza a alienação das antigas instalações da Escola Superior de Saúde de Portalegre e fixa a percentagem do produto da respetiva alienação a
reverter na sua totalidade para o Instituto Politécnico de Portalegre.

Despacho n.º 9546/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série II de 2019-10-22 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Reconhece, para efeitos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que a Universidade Portucalense - Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior,
CRL, entidade instituidora de estabelecimento de ensino superior privado com reconhecimento de interesse público, prossegue atividades regulares
consideradas de interesse educacional.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinetes dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação
- Despacho - Alteração ao Despacho n.º 2906-A/2015, de 20 de março, que determina a composição da Comissão de Acompanhamento do
Programa Operacional Capital Humano.

Informações Gerais
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Boletim Informativo n.º140 - 22/10/2019

XXVII Congresso Nacional da APPF

	A Associação Portuguesa dos Professores de Francês (APPF) irá realizar o seu Congresso Nacional, subordinado ao tema "Ensino das línguas e
projetos interdisciplinares: implementação, monitorização e avaliação", que terá lugar nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020, na Faculdade das Ciências
Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).

	 

	As inscrições devem ser formalizadas em formulário online.

Programa Make-A-Wish Vai À Escola

	No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania o Programa Make-A-Wish vai à Escola promove um Concurso, cujas inscrições
decorrem até ao dia 8 de novembro.

	 

	
		A iniciativa, dirigida a comunidades escolares e educativas dos ensino pré-escolar, básico e secundário, consiste na criação de um projeto de
decoração de um espaço na escola com as estrelas de natal Make-A-Wish, que funcionam como veículo para a realização de desejos. A cada estrela
está associada um donativo.

 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º141 - 25/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 9637/2019 - Diário da República n.º 205/2019, Série II de 2019-10-24 

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Concede a medalha de bons serviços desportivos ao Besteiros Futebol Clube.

Despacho n.º 9740/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série II de 2019-10-25  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Procede à segunda alteração ao Despacho n.º 13057/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro de 2019, alterado
pelo Despacho n.º 2061/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2018, que fixa as orientações para o
financiamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais a suportar pelo Orçamento do Estado.

Despacho n.º 9742/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série II de 2019-10-25

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Estética, Cosmética e Bem-Estar da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de
Leiria.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho Normativo – Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Informações Gerais

 Novo Manual - Alimentação Saudável dos 0 aos 6 anos – Linhas de Orientação para Profissionais e Educadores

	No “Dia Mundial da Alimentação” foi lançado o manual “Alimentação Saudável dos 0 aos 6 anos – Linhas de Orientação para Profissionais e
Educadores”, que contou com a colaboração de vários especialistas, nomeadamente da Direção Geral de Educação.

	O manual contém orientações alimentares para creches e jardins de infância.

	É um novo instrumento de apoio para que a Saúde e a Cidadania sejam trabalhadas o mais precocemente possível.

Matosinhos acolhe Feira Internacional de Emprego Universitário - FINDE.U

	Nos dias 29 e 30 de outubro, a Exponor acolhe a 4.ª edição da FINDE.U. Esta Iniciativa resulta da cooperação entre a Universidade do Porto, a
Universidade de Vigo e a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, tendo por objetivo o desenvolvimento de atividades de empregabilidade.

	Trata-se duma feira multissectorial de entrada livre para estudantes e diplomados.

	 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º142 - 28/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto do Presidente da República n.º 61/2019 - Diário da República n.º 206-A/2019, Série I de 2019-10-26

	Presidência da República
	São nomeados, sob proposta do Primeiro-Ministro: Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital;
Augusto Ernesto Santos Silva Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros; Mariana Guimarães Vieira da Silva Ministra de Estado e da
Presidência; Mário José Gomes de Freitas Centeno Ministro de Estado e das Finanças; João Titterington Gomes Cravinho Ministro da Defesa
Nacional; Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita Ministro da Administração Interna; Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem Ministra da
Justiça; Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública; Ângelo Nelson Rosário de
Souza Ministro do Planeamento; Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves Ministra da Cultura; Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Tiago Brandão Rodrigues Ministro da Educação; Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes
Godinho Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões Ministra da Saúde;
João Pedro Soeiro de Matos Fernandes Ministro do Ambiente e da Ação Climática; Pedro Nuno de Oliveira Santos Ministro das Infraestruturas e da
Habitação; Ana Maria Pereira Abrunhosa Ministra da Coesão Territorial; Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque Ministra da Agricultura;
Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos Ministro do Mar.

Decreto do Presidente da República n.º 62/2019 - Diário da República n.º 206-A/2019, Série I de 2019-10-26
São nomeados, sob proposta do Primeiro-Ministro: José Duarte Silvestre Cordeiro Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; Tiago Barreto
Caldeira Antunes Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro; André Moz Caldas Secretário de Estado da Presidência do Conselho de
Ministros; João Jorge Arêde Correia Neves Secretário de Estado Adjunto e da Economia; Rita Baptista Marques Secretária de Estado do Turismo;
João Veloso da Silva Torres Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor; André Eduardo de Aragão Gonçalves de Azevedo
Secretário de Estado para a Transição Digital; Ana Paula Baptista Grade Zacarias Secretária de Estado dos Assuntos Europeus; Maria Teresa
Gonçalves Ribeiro Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação; Berta Ferreira Milheiro Nunes Secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas; Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias Secretário de Estado da Internacionalização; Rosa Filomena Brás Lopes
Monteiro Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade; Cláudia Patrícia da Cruz Pereira Secretária de Estado para a Integração e as
Migrações; Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix Secretário de Estado Adjunto e das Finanças; João Rodrigo Reis Carvalho Leão Secretário de
Estado do Orçamento; António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Álvaro António da Costa
Novo Secretário de Estado do Tesouro; Jorge Filipe Teixeira Seguro Sanches Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional; Catarina Teresa
Rola Sarmento Castro Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes; Antero Luís Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna; Patrícia Alexandra Costa Gaspar Secretária de Estado da Administração Interna; Mário Belo Morgado Secretário de Estado
Adjunto e da Justiça; Anabela Damásio Caetano Pedroso Secretária de Estado da Justiça; Maria de Fátima de Jesus Fonseca Secretária de Estado
da Inovação e da Modernização Administrativa; José Correia Fontes Couto Secretário de Estado da Administração Pública; Jorge Manuel do
Nascimento Botelho Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local; José Fernando Gomes Mendes Secretário de Estado do
Planeamento; Ângela Carvalho Ferreira Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural; Nuno Artur Neves Melo da Silva Secretário de Estado
do Cinema, Audiovisual e Media; João Alberto Sobrinho Teixeira Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; João Miguel
Marques da Costa Secretário de Estado Adjunto e da Educação; Susana de Fátima Carvalho Amador Secretária de Estado da Educação; João Paulo
de Loureiro Rebelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto; Miguel Filipe Pardal Cabrita Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da
Formação Profissional; Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos Secretário de Estado da Segurança Social; Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes Secretária
de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência; Rita da Cunha Mendes Secretária de Estado da Ação Social; Jamila Bárbara Madeira e Madeira
Secretária de Estado Adjunta da Saúde; António Lacerda Sales Secretário de Estado da Saúde; João Saldanha de Azevedo Galamba Secretário de
Estado Adjunto e da Energia; Inês dos Santos Costa Secretária de Estado do Ambiente; João Paulo Marçal Lopes Catarino Secretário de Estado da
Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território; Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro Secretário de Estado da Mobilidade;
Alberto Afonso Souto de Miranda Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações; Jorge Moreno Delgado Secretário de Estado das
Infraestruturas; Ana Cláudia da Costa Pinho Secretária de Estado da Habitação; Carlos Manuel Soares Miguel Secretário de Estado Adjunto e do
Desenvolvimento Regional; Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira Secretária de Estado da Valorização do Interior; Nuno Tiago dos Santos
Russo Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural; José Apolinário Nunes Portada Secretário de Estado das Pescas.

Despacho n.º 9797/2019 - Diário da República n.º 207/2019, Série II de 2019-10-28  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Práticas Laboratoriais em Próteses Auditivas da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico do Porto.

Despacho n.º 9798/2019 - Diário da República n.º 207/2019, Série II de 2019-10-28 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Qualidade Ambiental em Piscinas da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do
Porto.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado da Educação
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Boletim Informativo n.º142 - 28/10/2019

	— Despacho – Criação e autorização de funcionamento do curso de especialização tecnológica em Desenvolvimento de Produtos Multimédia no
Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas para a Formação, Lda.
	
	— Despacho –Criação e autorização de funcionamento do curso de especialização tecnológica em Cibersegurança no Instituto Profissional de
Tecnologias Avançadas para a Formação, Lda.

Informações Gerais

Rede de Bibliotecas Escolares - Candidatura 2020

	Com o objetivo de integrar novas escolas, apoiar projetos de inovação, incentivar a criação de programas de leitura e escrita e estimular a
implementação de estratégias de melhoria da qualidade dos serviços da biblioteca escolar, é lançada, de 24 de outubro a 06 de dezembro, a
Candidatura 2020.

Pavilhão do Conhecimento - 6ª Conferência de Professores EspaciAis

	Encontram-se a decorrer as inscrições de pré-registo para a 6ª Conferência “Professores EspaciAis”.
	A Conferência realiza-se no Pavilhão do Conhecimento, nos dias 15 e 16 de novembro e o tema deste ano é “Exploração Espacial: Marte ou Lua?”

	As inscrições efetuam-se através de formulário, disponível online.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º143 - 31/10/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 9870/2019 - Diário da República n.º 209/2019, Série II de 2019-10-30  

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
	Procede à alteração do Despacho n.º 11664/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 9 de setembro de 2013, na sua redação
atual, e designa como representante da Associação de Professores de Matemática no conselho científico do Instituto de Avaliação Educativa, I. P.,
Teresa Paula Silva Moreira.

Informações Gerais

Fundação Calouste Gulbenkian – 2º Congresso das Escolas

	Decorre nos dias 14 e 15 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, com o objetivo de discutir a pedagogia das escolas, com o sistema
educativo e os alunos como foco central do debate.
	
	Para garantir a participação, deverá efetuar a inscrição disponível online.

Museu da Presidência da República – Aula Aberta
O Museu da Presidência da República disponibiliza o seu espaço, a turmas que queiram aprofundar os conhecimentos sobre a história
contemporânea de Portugal.
	
	Estas aulas são personalizadas e requerem um contacto prévio de preparação com os professores e destinam-se a grupos do Ensino Secundário e
do Ensino Superior.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 1/1 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência 240

https://dre.pt/application/conteudo/125830377
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Eventos/Paginas/evento.aspx?nid=186
http://www.museu.presidencia.pt/educa_projectos_detail.php?id=487


Boletim Informativo n.º144 - 08/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 10041/2019 - Diário da República n.º 213/2019, Série II de 2019-11-06

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Planeamento - Gabinetes dos Ministros da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, da Educação, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Planeamento. 

	Alteração ao Despacho n.º 2906-A/2015, de 20 de março, que determina a composição da Comissão de Acompanhamento do Programa
Operacional Capital Humano.

Informações Gerais

8ª edição da Iniciativa Portuguesa do Fórum da Governação da Internet
A edição 2019 da Iniciativa Portuguesa do Fórum da Governação da Internet realiza-se na Covilhã, a 13 de novembro de 2019 com o mote
“Reconquistar a confiança na Internet”.
O programa inclui a discussão de temas como as políticas públicas da Internet nos contextos nacional e global; descentralized ledger technologies
(DLT), incluindo Blockchain; conteúdos ilícitos na Internet; comportamentos, segurança e confiança no Ciberespaço.

ICEUBI 2019 - Congresso Internacional de Engenharia
O Congresso Internacional de Engenharia terá lugar na Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior entre os dias 27 e 29 de
novembro e o tema em análise é “Engineering for Evolution”.
O evento terá sessões com convidados especiais e mesas temáticas de apresentação de artigos científicos de docentes e investigadores. Haverá
ainda workshops organizados por entidades exteriores à academia.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º145 - 12/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho Normativo n.º 24/2019 - Diário da República n.º 217/2019, Série II de 2019-11-12  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa as alterações aos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Regulamento n.º 872/2019 - Diário da República n.º 217/2019, Série II de 2019-11-12

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

	Regulamento dos Laboratórios Associados.

Informações Gerais

Prémios Maratona da Saúde 2019 - Investigação em Cancro

	Encontram-se a decorrer as candidaturas para os Prémios Maratona da Saúde, cuja edição tem a finalidade de apoiar a Investigação em Cancro.

	 

	Promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Maratona da Saúde Associação (MdS) a iniciativa pretende distinguir os dois
melhores projetos de investigação científica na área do cancro, desenvolvidos em Portugal.

	 

	Podem concorrer investigadores e/ou médicos, portugueses ou estrangeiros, que tenham completado o doutoramento há menos de dez anos
(categoria júnior) ou há mais de dez anos (categoria sénior) à data de abertura do concurso.

	 

PUM! A Vida Secreta dos Intestinos

	A exposição “PUM! A Vida Secreta dos Intestinos” encontra-se patente no Pavilhão do conhecimento – Centro Ciência Viva, até agosto de 2020.

	 

	A iniciativa, produzida pela Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris em parceria com o Pavilhão do Conhecimento e o Heureka, é constituída por
três módulos: visita guiada à digestão, o mundo dos micróbios intestinais e o bem-estar do intestino.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º146 - 18/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 10559/2019 - Diário da República n.º 221/2019, Série II, 2019-11-18 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Programação de Sistemas de Iluminação Cénica da Escola Superior de Música e das
Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto.

Despacho n.º 10560/2019 - Diário da República n.º 221/2019, Série II, 2019-11-18 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Maquinaria de Cena da Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Instituto
Politécnico do Porto.

Informações Gerais

Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE2019)

	A Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE 2019) irá decorrer nos dias 21 e 22 de novembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa. O evento pretende reunir académicos, cientistas, especialistas de várias áreas do conhecimento, responsáveis de governo,
comunidades educativas, culturais e económicas, com o objetivo de traçar um plano de ação e estabelecer formas de monitorização que reforcem o
bilinguismo na comunidade ibero-americana, a circulação internacional dos seus falantes e a projeção da região no seu conjunto.

IV Edição do Prémio Nacional do Conto de Filosofia para Crianças

	O prémio nacional do conto de filosofia para crianças destina-se aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico das escolas e agrupamentos do
ensino público e privado de Portugal e consiste na redação, por parte de um grupo/turma, de um conto filosófico. 

	O prémio é constituído pela publicação, em livro, do conto vencedor e de mais dois contos classificados com menção de honra.

	As candidaturas poderão ser apresentadas, pelas escolas, até ao dia 30 de abril de 2020.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º147 - 19/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Aviso n.º 18428/2019 - Diário da República n.º 222/2019, Série II, 2019-11-19

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Torna pública a determinação de a documentação fundamental do Instituto Superior de Comunicação Empresarial ficar à guarda do Instituto
Politécnico de Lisboa.

Despacho n.º 10671/2019 - Diário da República n.º 222/2019, Série II, 2019-11-19

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Autoriza as instalações da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa.

Informações Gerais

Navegar com a Biblioteca Escolar

	No âmbito da comemoração dos 500 anos da viagem de circum-navegação comandada por Fernão de Magalhães, a Rede de Bibliotecas Escolares
participa com o projeto "Navegar com a Biblioteca Escolar".

	A iniciativa tem como objetivo fundamental conceder aos alunos a oportunidade de estimular a sua curiosidade e convidá-los a produzir recursos no
âmbito dos desafios existentes no documento orientador.

	Para participar, no ano letivo de 2019/20, as bibliotecas escolares devem inscrever-se no formulário disponível online.

Seminário de Psicologia da Educação
Numa ação conjunta da Direção-Geral da Educação e da Ordem dos Psicólogos Portugueses vai realizar-se, nos dias 26 e 27 de novembro, no
Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, o "Seminário de Psicologia da Educação". O objetivo é promover a discussão sobre as
oportunidades e os desafios que se colocam à Educação hoje.
As inscrições decorrem entre 22 de outubro e 20 de novembro.
 

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º148 - 21/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 167/2019 - Diário da República n.º 224/2019, Série I, 2019-11-21

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2020.

Portaria n.º 397/2019 - Diário da República n.º 224/2019, Série I, 2019-11-21 

	Finanças 

	Princípio da onerosidade.

Informações Gerais

Oferta Educativa 2019/2020 -  Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto
A Galeria da Biodiversidade e o Jardim Botânico (unidades do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto) disponibilizam a sua
oferta educativa para o ano letivo 2019/2010.
O programa tem como principal objetivo estabelecer atividades complementares aos conteúdos curriculares, com recurso ao contexto museológico
para enriquecer a aprendizagem realizada na escola, com especial enfoque nas disciplinas de educação para a cidadania, o português, a geografia, a
educação física, a filosofia, a educação visual, a matemática, a física e a química.

Linha Internet Segura
A Linha Internet Segura é um serviço de atendimento gratuito e confidencial coordenado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do
consórcio Internet Segura e do programa Safer Internet, sendo cofinanciada pela Comissão Europeia.
Os objetivos da Linha Internet Segura são prestar apoio telefónico ou online, de forma anónima e confidencial, a crianças, jovens, pais e professores,
sobre questões relacionadas com o uso da tecnologia e informar ativamente os utilizadores sobre a atividade da linha de apoio.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º149 - 22/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 10930/2019 - Diário da República n.º 225/2019, Série II, 2019-11-22

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Serviços Educativos e Património Local da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo.

Despacho n.º 10931/2019 - Diário da República n.º 225/2019, Série II, 2019-11-22

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Marketing Digital da Escola Superior de Comunicação, Inovação e Artes do Instituto
Politécnico da Lusofonia.

Informações Gerais

Ciclo de conferências - Celebrando Rafael de Urbino nos 500 anos da sua morte
Por ocasião da celebração dos 500 anos da morte de Rafael Sanzio, um dos mestres do Renascimento, o Instituto de Altos Estudos da Academia
das Ciências de Lisboa (ACL), através do Instituto Adriano Moreira, organiza um ciclo de conferências dedicado a Rafael, coordenado pelo Prof. Vítor
Serrão, com início a 25 de novembro e que termina em janeiro de 2020.
As conferências realizam-se às segundas e terças-feiras, às 17 horas, na Aula Maynense da ACL, com entrada livre.

Formação: Avaliar no Ensino das Línguas
A Associação Portuguesa dos Professores de Francês (APPF) vai realizar nos dias 27, 28 e 30 de dezembro e 3 de janeiro, no Agrupamento de
Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, a acção de formação "Avaliar no Ensino das Línguas".
Esta formação destina-se a docentes de Francês dos grupos de recrutamento 210, 300 e 320, na modalidade de formação acreditada, com a duração
de 25 horas (1 crédito).
Os professores que frequentarem esta ação ficarão com a habilitação de examinador/corretor do DELF, diploma emitido pelo France Education
International.
A inscrição deve ser realizada até ao dia 9 de dezembro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º150 - 25/11/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 812-A/2019 - Diário da República n.º 225/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-11-22

	Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado da Educação 

	Autoriza a Direção-Geral da Administração Escolar a assumir os compromissos e a realizar a inerente despesa no âmbito da aquisição da apólice de
seguro de vida e de assistência em viagem para o ano de 2020.

Declaração de Retificação n.º 57/2019 - Diário da República n.º 226/2019, Série I de 2019-11-25

	Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
	Retifica a Portaria n.º 337/2019, de 30 de setembro, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que altera a denominação, caracterização, estrutura
curricular e plano de estudos do curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Escola Superior de
Enfermagem de Lisboa, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 187, de 30 de setembro de 2019.

Informações Gerais

Exposição interactiva: E se Mendeleev estivesse aqui?

	A exposição interactiva “E se Mendeleev estivesse aqui?” está patente no Pavilhão do Conhecimento - Centro de Ciência Viva e pretende celebrar
uma das ferramentas mais importantes da ciência, a Tabela Periódica.
	
	No ano em que o mundo celebra os 150 anos deste acontecimento, a exposição pretende valorizar a descoberta e o seu impacto na realidade
científica, tendo sido Dmitry Mendeleev que, depois de várias tentativas de outros cientistas, conseguiu criar um instrumento que permite prever as
propriedades dos elementos na terra ou em qualquer parte do universo.
	
	A entrada é livre.

I Colóquio em Caminhos da Investigação em Literaturas de Língua Portuguesa

	Realiza-se nos dias 15 e 16 de março de 2020, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), o I Colóquio em Caminhos da
Investigação em Literaturas de Língua Portuguesa.
	
	A iniciativa constitui o primeiro de outros futuros espaços de interlocução entre estudantes de doutoramento e de mestrado em Literaturas de Língua
Portuguesa da FLUC, professores/as e convidados/as.
	
	A chamada de trabalhos decorre até 31 de dezembro.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Despacho n.º 11116/2019 - Diário da República n.º 228/2019, Série II de 2019-11-27

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Serviço Familiar e Comunitário da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira.

Acordo n.º 31/2019 - Diário da República n.º 228/2019, Série II de 2019-11-27

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Caminha
	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica e Secundária do Vale do Âncora.

Acordo n.º 32/2019 - Diário da República n.º 228/2019, Série II de 2019-11-27

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município de Alpiarça 

	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica e Secundária José Relvas.

Acordo n.º 32-A/2019 - Diário da República n.º 228/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-11-27  

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Armamar
	Acordo de colaboração para requalificação e modernização do pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Educação
— Portaria – Autoriza a Parque Escolar, E.P.E. a proceder à reprogramação dos encargos relativos aos contratos de prestação de serviços de
conservação, manutenção e apoio à exploração das escolas do Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário.

Informações Gerais

2.ª Edição do Concurso: Põe os teus lugares no Mapa

	Este concurso é dirigido a alunos do 3.º ciclo do ensino básico, do ensino secundário e do ensino profissional e pretende promover a literacia
espacial através da utilização de georreferenciação de lugares e/ou de pontos de interesse em ambiente digital, contextualizando as Aprendizagens
Essenciais de Geografia.
	
	A iniciativa permite um maior conhecimento dos “Lugares” de vivência dos alunos, contribui para fortalecer a identidade territorial e para o
desenvolvimento de uma cidadania ativa.
	
	As inscrições devem ser realizadas online.

CIES 2020 - XVII Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar

	O Laboratório Nacional de Energia e Geologiao (LNEG) organiza, conjuntamente com a Associação Espanhola de Energia Solar (AEDES), o XVII
Congresso Ibérico e XIII Congresso Ibero-americano de Energia Solar a ocorrer no LNEG (Polo do Lumiar) entre 24 e 26 de junho de 2020.
	
	O Congresso contará com a realização em paralelo de workshops temáticos sobre temas específicos, envolvendo as principais Associações e
Entidades do setor.
	
	O  Workshop ‘Solar de Concentração, Que Futuro?, com a coordenação da Universidade de Évora, terá lugar no dia 25 de junho de 2020, em Évora.
	
	Envio de resumos até ao dia 30 de novembro de 2019.

 Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado
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Boletim Informativo n.º152 - 03/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 184/2019 - Diário da República n.º 232/2019, Série I de 2019-12-03

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Aprova o Código de Conduta do Governo.

Portaria n.º 820/2019 - Diário da República n.º 232/2019, Série II de 2019-12-03 

	Educação - Gabinete do Ministro

	Autoriza a Parque Escolar, E. P. E., a proceder à reprogramação dos encargos relativos aos contratos de prestação de serviços de conservação,
manutenção e apoio à exploração das escolas do Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário.

Diplomas para Publicação em Diário da República

 Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Portaria – Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a “Locação de
pares de fibra ótica para a Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS).

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Portaria – Aprova, em anexo a esta portaria e que dela faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos a partir de 1 de janeiro de
2020.

Informações Gerais

9.º Encontro do CIED - Diversidades, Educação e Inclusão

	O 9.º Encontro do Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais (CIED) irá decorrer na Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de
Lisboa, nos dias 5 e 6 de dezembro.

	A iniciativa visa criar um espaço de reflexão e debate sobre diversidades, educação e inclusão nos diferentes contextos de educação formal, não
formal e informal e contempla três eixos temáticos que proporcionam uma participação mais ampla de investigadores, professores, animadores,
estudantes e outros agentes ligados à educação.

INA - Dia Aberto à Inovação - sessões de dezembro

	Realizam-se entre 3 e 10 de dezembro, no Auditório do INA, as sessões do “Dia Aberto à Inovação”, dando continuidade à estratégia de apoiar o
desenvolvimento de projetos experimentais de inovação.

	Destina-se a trabalhadores e dirigentes da Administração Pública.

	Inscrições através de formulário eletrónico.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º153 - 04/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 169-B/2019 - Diário da República n.º 232/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-12-03

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Aprova o regime da organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional.

Decreto-Lei n.º 170/2019 - Diário da República n.º 233/2019, Série I de 2019-12-04

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Procede à décima primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e à
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Homologa a eleição da Reitora da Universidade Aberta.

Informações Gerais

 Envolvimento Parental – Combate ao Insucesso Escolar

	Está a decorrer o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, resultante de uma parceria entre o Município de Palmela, os Agrupamentos de
Escolas da zona, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Núcleo Local de Inserção de Palmela.

	
		Nas sessões de 10, 11 e 16 de dezembro, que se realizam na Biblioteca Municipal de Palmela e na Junta de Freguesia de Pinhal Novo, das 17:30
às 19:30, serão abordados, respetivamente, os temas "Educar para as emoções", "Escola - Família - Comunidade" e "Ambiente e Alterações
Climáticas".
	
		Toda a comunidade educativa é convidada a participar nestas conversas de reflexão.

XXXIII Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis

	A Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis,que se realiza no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, de 5 a 8 de dezembro,
dirige-se a um vasto público que tem a oportunidade de observar exemplares únicos.

	Paralelamente, decorrem atividades de divulgação cultural e científica destinadas a jovens e adultos, este ano sob o tema “Os Minerais e a Tabela
Periódica”.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Aviso n.º 19580/2019 - Diário da República n.º 235/2019, Série II de 2019-12-06

	Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações, I. P. 

	Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de janeiro de 2020.

Portaria n.º 404/2019 - Diário da República n.º 237/2019, Série I de 2019-12-10

	Educação 

	Aprova, em anexo a esta portaria e que dela faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos a partir de 1 de janeiro de 2020.

Despacho n.º 11670/2019 - Diário da República n.º 237/2019, Série II de 2019-12-10

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Secretariado Clínico da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Designação dos membros que integram a composição do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Gabinetes do Ministro e do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	— Despacho – Designação de membros do pessoal de apoio técnico-administrativo e auxiliar comuns aos Gabinetes do Ministro e do Secretário de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

	— Despacho – Designação dos membros que integram a composição do Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

	— Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição do
fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre, para o ano de 2020.

	 

	— Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição de
refeições confecionadas para o Centro de Estágio do Centro de Alto Rendimento do Jamor para o ano de 2020.

	 

	— Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços
de limpeza, nos seus diversos edifícios, para o biénio 2020-2021.

	 

	— Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a proceder à repartição de encargos, relativa ao
pagamento de bolsas pós carreira à ex-praticante desportiva Susana Paula de Jesus Feitor.

	 

	— Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a proceder à repartição de encargos, relativa ao
pagamento de bolsas pós carreira ao ex-praticante desportivo Rui Manuel Monteiro da Silva.
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	— Portaria – Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços
de seguros para praticantes desportivos de alto rendimento.

Informações Gerais

SItestar.pt

	A inscrição das equipas concorrentes à sétima edição do “Concurso SiteStar” decorre até 17 de dezembro. Promovido pela DECO e pela DNS.PT,
com o apoio da Direção-Geral da Educação (DGE) e de outros parceiros, esta iniciativa pretende promover a literacia digital dos jovens, incentivando
à criação de um site sob o domínio ".pt", para a promoção e divulgação de projetos relevantes.

	Podem participar neste concurso alunos com idades entre os 13 e os 18 anos, a frequentar escolas nacionais do ensino público ou privado ou outras
entidades que envolvam os jovens.

Candidaturas para Assistentes de Português em França -  ano letivo 2020/2021
Decorrem, até 31 de janeiro de 2020, as candidaturas para Assistentes de Português em França. Os Assistentes de Português têm como função
principal apoiar as aulas dos professores de língua portuguesa em estabelecimentos de ensino não superior em França.
Podem candidatar-se jovens, estudantes à data da candidatura, a partir do 2.º ano da licenciatura e licenciados a frequentar estudos pós-graduados -
em qualquer área do conhecimento. São requisitos de candidatura: nacionalidade portuguesa, idade entre 20 e 35 anos e possuir competências
linguísticas em francês de nível B1 (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º155 - 12/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Acordo n.º 34-A/2019 - Diário da República n.º 237/2019, 1º Suplemento, Série II, 2019-12-10

	Município de Paços de Ferreira 

	Acordo de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Eiriz.

Despacho n.º 11729/2019 - Diário da República n.º 238/2019, Série II, 2019-12-11

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Regista a criação do curso técnico superior profissional de Soldadura Avançada da Escola Técnica Superior Profissional do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave.

Acordo n.º 34-B/2019 - Diário da República n.º 238/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-12-11,

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e Município da Amadora 

	Acordo de colaboração para a realização de obras de requalificação e modernização das instalações na Escola Básica de Alfornelos.

Decreto-Lei n.º 171/2019 - Diário da República n.º 239/2019, Série I de 2019-12-12

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Altera o regime de proteção jurídica a que ficam sujeitos os símbolos olímpicos e paralímpicos e reforça os mecanismos de combate a qualquer
forma de aproveitamento ilícito dos benefícios decorrentes do uso dos mesmos.

Despacho n.º 11820/2019 - Diário da República n.º 239/2019, Série II de 2019-12-12

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Homologa a eleição da Reitora da Universidade Aberta.

Informações Gerais

Candidaturas abertas aos Estágios na NASA

	As candidaturas para a 4.ª edição das Bolsas de Investigação para Estágios na NASA (National Aeronautics and Space Administration of the USA)
decorrem até 19 de dezembro.

	Este concurso realiza-se no âmbito do acordo celebrado, em 2016, entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e a NASA e destina-se a alunos de nacionalidade portuguesa que estejam a frequentar um doutoramento ou
mestrado nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemática. 

Férias no Chimico - O Natal no Museu da Ciência é especial!

	O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra convida os mais novos para um Natal muito divertido, com a descoberta de muitos segredos e a
construção dos próprios brinquedos.

	Entre 18 e 20 de dezembro, o ponto de partida para a alegria é o átrio do Laboratório Chimico.

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
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preenchimento anónimo).

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º156 - 13/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução da Assembleia da República n.º 231/2019 - Diário da República n.º 240/2019, Série I de 2019-12-13

	Assembleia da República 

	Recomenda ao Governo que atualize a listagem de materiais que contêm amianto nos edifícios onde se prestam serviços públicos e que tome
medidas com vista à respetiva remoção.

Despacho n.º 11936-A/2019 - Diário da República n.º 240/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-12-13

	Finanças, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças, do Ministro da
Educação e das Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 

	Afeta ao financiamento dos produtos de apoio, durante o ano 2019, a verba global de EUR 15.360.000,00.

Despacho n.º 11885/2019 - Diário da República n.º 240/2019, Série II de 2019-12-13

	Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

	Reconhece como sendo de interesse público os torneios IberCup Cascais e Estoril 2020.

Informações Gerais

PAAJ–Programas de Apoio ao Associativismo Jovem 2020 - Candidaturas

	Encontram-se a decorrer as candidaturas aos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem para o ano de 2020, nas modalidades anual e pontual
(Programa de Apoio Juvenil, Programa de Apoio Infraestrutural e Programa de Apoio Estudantil).

	As candidaturas devem ser efetuadas on-line no Portal da Juventude, até 20 de dezembro.

Conferência de Natal Ciência Viva 2019 - Quando a Ciência se torna uma arte

	Na Conferência de Natal Ciência Viva 2019, sob o tema “Quando a Ciência se torna uma arte”, o químico e pianista amador Nuno Maulide
apresentará pontos de contacto entre duas áreas tradicionalmente desligadas. Nesta invulgar palestra estabelecem-se paralelismos entre a Química
e a Música, numa viagem fascinante ao mundo da imaginação.

	Com entrada livre e destinado a públicos de todas as idades, decorre a 18 de Dezembro, às 19.00, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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Boletim Informativo n.º156 - 13/12/2019

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º157 - 16/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Aviso n.º 20091/2019 - Diário da República n.º 241/2019, Série II de 2019-12-16

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior 

	Torna pública a determinação de a documentação fundamental da Escola Superior de Tecnologia e Artes de Lisboa ficar à guarda do Instituto
Politécnico de Lisboa.

Regulamento n.º 950/2019 - Diário da República n.º 241/2019, Série II de 2019-12-16 

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 

	Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P..

Informações Gerais

MOOC Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade

	A Direção-Geral da Educação (DGE) desenvolveu o Massive Open Online Course (MOOC) - Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade.

	 

	O curso decorrerá de 13 de janeiro a 1 de março de 2029 e pretende promover a utilização de tecnologias educativas e de acessibilidade junto dos
professores e da comunidade educativa em geral. 

Programa Leitura em Vai e Vem

	O Programa Leitura em Vai e Vem, promovido pelo Plano Nacional de Leitura: 2017-2027 (PNL2027), pretende consolidar e enriquecer práticas de
leitura regular na Educação Pré-Escolar, convidando educadores e famílias a ler diariamente 10 minutos com as crianças.

	 

	As inscrições decorrem até ao dia 31 de dezembro.

Questionário

 Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	 

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais
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 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º158 - 19/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Acordo n.º 35/2019 - Diário da República n.º 243/2019, Série II de 2019-12-18

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Felgueiras 

	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica e Secundária de Idães, Felgueiras.

Acordo n.º 36/2019 - Diário da República n.º 243/2019, Série II de 2019-12-18

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Lousada 

	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica de Lousada Este (Caíde de Rei).

Acordo n.º 37/2019 - Diário da República n.º 243/2019, Série II de 2019-12-18

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Lousada 

	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica de Lousada Centro.

Acordo n.º 38/2019 - Diário da República n.º 243/2019, Série II de 2019-12-18

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Lousada 

	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica de Lousada Oeste (Nevogilde).

Acordo n.º 39/2019 - Diário da República n.º 243/2019, Série II de 2019-12-18

	Educação e Autarquias Locais - Gabinete do Ministro da Educação e Município de Lousada 

	Acordo de colaboração para a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica de Lousada Norte (Lustosa).

Portaria n.º 405/2019 - Diário da República n.º 244/2019, Série I de 2019-12-19

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Altera o curso de pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia da Escola Superior de Saúde da Cruz
Vermelha Portuguesa - Lisboa.

Portaria n.º 838/2019 - Diário da República n.º 244/2019, Série II de 2019-12-19

	Finanças e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de Estado do
Orçamento 

	Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a «Locação de pares de
fibra ótica para a Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS)».

Informações Gerais

Registo dos Clubes de Programação e Robótica 2019/2020 

	A Direção-Geral da Educação está a promover a 6.ª edição dos "Clubes de Programação e Robótica” e convida todos os estabelecimentos do ensino
público e do ensino privado, que tenham um Clube de Programação e Robótica (CPR) em funcionamento, a proceder ao seu registo, até ao dia 6 de
janeiro.  

Programa Já sei Ler

	O Plano Nacional de Leitura: 2017-2027 (PNL2027) promove o programa “Já Sei Ler”, que pretende consolidar e enriquecer práticas de leitura
regular no 1.º ciclo do ensino básico, convidando professores e famílias a ler diariamente 10 minutos com as crianças.

	Os docentes que pretendam desenvolver este programa com as suas turmas devem preencher o formulário de inscrição até ao dia 31 de dezembro.
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Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	 

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º159 - 26/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Portaria n.º 844/2019 - Diário da República n.º 246/2019, Série II de 2019-12-23

	Finanças e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Juventude e do Desporto 

	Autoriza o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição do fornecimento de
eletricidade em regime de mercado livre, para o ano de 2020.

Despacho n.º 12327/2019 - Diário da República n.º 246/2019, Série II de 2019-12-23

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro 

	Designação dos membros que integram a composição do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Despacho n.º 12328/2019 - Diário da República n.º 246/2019, Série II de 2019-12-23

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

	Designação dos membros que integram a composição do Gabinete do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 195/2019 - Diário da República n.º 248/2019, Série I de 2019-12-26
Presidência do Conselho de Ministros
	Autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., a emitir dívida pública fundada no período transitório até entrada
em vigor do Orçamento do Estado de 2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/2019 - Diário da República n.º 248/2019, Série I de 2019-12-26

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Autoriza a Universidade de Lisboa a contrair o empréstimo para financiamento da empreitada de reconversão do edifício da cantina II em residência
de estudantes, através do Programa IFRRU 2020.

Informações Gerais

MOOC - Bullying e Ciberbullying: Prevenir e Agir (II)

	A Direção-Geral da Educação (DGE) promove o curso de formação online "Bullying e Ciberbullying: Prevenir &amp; Agir (II)".

	 

	O Massive Open Online Course (MOOC) tem início a 14 de janeiro e pretende sensibilizar os participantes para a problemática do bullying e do
ciberbullying.

	 

	A formação constitui uma oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver competências que permitam identificar, prevenir, e intervir
face a estes comportamentos.

XVII Concurso “Prémios Pilar Moreno” – 2019/2020: Uma viagem a Espanha

	Encontra-se a decorrer, até ao dia 2 de fevereiro, o prazo para candidatura ao concurso “Prémios Pilar Moreno”, subordinado ao tema “Uma Viagem
a Espanha”.

	 

	O concurso tem como objetivos incrementar as relações culturais entre Portugal e Espanha, apoiar o ensino da língua e da cultura espanholas nos
estabelecimentos de ensino portugueses e promover a aprendizagem de línguas, contribuindo para a construção do conceito de cidadania europeia.

	 

	Podem concorrer os alunos que estudem espanhol nos ensinos básico, secundário e profissional no ano letivo de 2019/2020
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Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	 

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º160 - 27/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Decreto-Lei n.º 176/2019 - Diário da República n.º 249/2019, Série I de 2019-12-27

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Aprova o regime transitório de execução orçamental, previsto no artigo 12.º-H da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto.

Portaria n.º 846/2019 - Diário da República n.º 249/2019, Série II de 2019-12-27

	Finanças e Educação - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Juventude e do Desporto 

	Autoriza o conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços de seguros
para praticantes desportivos de alto rendimento.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
— Despacho – Criação e autorização de funcionamento do curso de especialização tecnológica em Desenvolvimento de Produtos Multimédia no
Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas para a Formação, Lda.
— Despacho – Criação e autorização de funcionamento do curso de especialização tecnológica em Cibersegurança no Instituto Profissional de
Tecnologias Avançadas para a Formação, Lda.

Gabinete da Secretária de Estado da Educação
— Despacho – É reconhecido o ensino na educação pré-escolar e dos1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, nos termos do currículo e programas
portugueses, na Escola Camilo Castelo Branco, em Luanda.

Informações Gerais

Formação Pedagógica - Aqui eu conto!

	A Fundação Calouste Gulbenkian promove e acolhe a Formação Pedagógica - Aqui eu conto.

	
		 
	
		Uma língua é muito mais que gramática e vocabulário. Compreender as palavras e o seu sentido não é o mesmo que ser capaz de as usar para se
exprimir. Comunicar, usando a voz e o gesto numa língua não materna, é um ato de coragem.
	
		 
	
		Por isso esta iniciativa propõe a utilização de práticas teatrais para o ensino e aprendizagem do Português língua não materna, indicando que
espaços, condições, enunciados e materiais são necessários e explorando os conceitos teatrais de jogo, improvisação e oralidade aplicados às
competências linguísticas. 
	
		 

	Este curso, com um total de 15 horas, decorre nos dias 11,18 e 19 de janeiro. 

Fórum das Políticas Públicas - ISCTE-IUL

	O Fórum das Políticas Públicas é uma iniciativa anual do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL), que visa promover a informação e o conhecimento sobre as políticas públicas, qualificar o debate de ideias e contribuir para a melhoria
dos processos destas políticas em Portugal. 

	 

	A edição de 2020  será dedicada à sua avaliação e decorre a 28 de janeiro, no grande auditório desta instituição.
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	O Fórum de 2020 será precedido de um Curso Intensivo sobre Avaliação de Políticas Públicas, sendo destinado a dirigentes e técnicos da
Administração Pública.

	 

	A participação em ambas as iniciativas está sujeita a inscrição, sendo o número de lugares limitado. 

Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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Boletim Informativo n.º161 - 31/12/2019

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 199/2019 - Diário da República n.º 249/2019, Série I de 2019-12-27

	Presidência do Conselho de Ministros

	Prorroga o mandato da missão temporária de projeto para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador
português Fernão de Magalhães.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 200/2019 - Diário da República n.º 249/2019, Série I de 2019-12-27

	Presidência do Conselho de Ministros

	Procede à delegação de competências no que respeita à designação dos membros dos órgãos de administração e dos órgãos diretivos das
entidades do setor público empresarial e do setor público administrativo.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 202/2019 - Diário da República n.º 250/2019, Série I de 2019-12-30

	Presidência do Conselho de Ministros 

	Nomeia dois membros do conselho de curadores da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Portaria n.º 848/2019 - Diário da República n.º 250/2019, Série II de 2019-12-30 

	Autoriza a Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.) a proceder à assunção de compromissos plurianuais para a aquisição de serviços
de viagens, transportes aéreos, alojamentos e outros serviços complementares.

Despacho n.º 12513-A/2019 - Diário da República n.º 251/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-12-31, Finanças, Modernização do Estado e

da Administração Pública e Educação-Gab.Sec.Est.Orçamento,Descentralização e Administração Local e Juventude e Desporto
Autoriza a celebração de contrato-programa entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e o Município de Portimão, no âmbito da
cooperação financeira para execução do programa desportivo «Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019»

 Regulamento n.º 985-B/2019 - Diário da República n.º 251/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-12-31, Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Terceira alteração ao Regulamento do Emprego Científico

Informações Gerais

11.ª edição do concurso “Conta-nos uma história!” / “Once Upon a Time” 

	A iniciativa “Conta-nos uma história!", pretende incentivar os estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico a
desenvolverem projetos, relacionados com o ato de contar, que coloquem os alunos em situações educativas desafiantes, recorrendo à utilização das
tecnologias de informação e comunicação (TIC), nomeadamente, tecnologias de gravação digital de áudio e vídeo.

	 

	As inscrições decorrem até ao dia 31 de janeiro.

Exposição - Jorge de Sena (1919-1978): as máscaras do Poeta 

	A vida e obra poética de Jorge de Sena são destacadas na Biblioteca Nacional de Portugal, através da exposição - Jorge de Sena (1919-1978): as
máscaras do Poeta - patente até ao dia 29 de fevereiro.

	 

	A entrada é livre.
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Questionário

Boletim Informativo - Questionário de Satisfação/2019

	Ao longo do ano de 2019, o Boletim Informativo foi emitido com uma frequência praticamente diária, chegando a mais de 10.000 subscritores.

	 

	A fim de conhecer a opinião dos que diariamente recebem esta newsletter, agradecemos a sua colaboração na resposta a este questionário (de
preenchimento anónimo).

	 

	As opiniões e sugestões recolhidas serão fundamentais para melhorar a qualidade do serviço prestado e introduzir melhoramentos, na expetativa de
inovar e melhor ir ao encontro dos interesses dos subscritores.

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

 FICHA TÉCNICA:

 Edição - CIREP

 Coordenação - Preciosa Pais

 Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Sandra Caiado

 Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço
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