
 

 

Decreto n.º 6-A/2021-Diário da República n.º 73/2021, 2.º Suplemento, Série I de 2021-

04-15 

Presidência do Conselho de Ministros  

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

 

Despacho n.º 3866/2021-Diário da República n.º 74/2021, Série II de 2021-04-16 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação  

Cria o grupo de trabalho com a missão de apresentar sugestões e recomendações no 

âmbito da definição do plano de recuperação e consolidação de aprendizagens destinado aos 

alunos dos ensinos básico e secundário. 

 

Decreto n.º 7/2021-Diário da República n.º 74-A/2021, Série I de 2021-04-17 

Presidência do Conselho de Ministros  

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

 

Declaração de Retificação n.º 12-A/2021-Diário da República n.º 77/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-04-21, da Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica o Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, 

que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado 

no Diário da República, 1.ª série, n.º 74-A, de 17 de abril de 2021. 

 

Portaria n.º 163/2021-Diário da República n.º 78/2021, Série II de 2021-04-22, das 

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

Estado da Educação 

Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedido ao abrigo de contratos simples 

de apoio à família e de contratos de desenvolvimento de apoio à família. 

 

Despacho n.º 4272-A/2021- Diário da República n.º 81/2021, 1º Suplemento, Série II de 

2021-04-27 

Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação 

Adequação dos prazos do ciclo avaliativo previsto no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro, e no Despacho n.º 12567/2012, de 26 de setembro, bem como os 

procedimentos de natureza excecional inerentes à formação contínua dos educadores de 

infância e dos docentes dos ensinos básico e secundário, relativos aos anos escolares de 2019-

2020 e 2020-2021. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021-Diário da República n.º 84/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-04-30,da Presidência do Conselho de Ministros 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Lei n.º 22/2021-Diário da República n.º 85/2021, Série I de 2021-05-03-Diário da 

República n.º 85/2021, Série II de 2021-05-03, da Assembleia da República 

Autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino 

doméstico. 

 

Legislação 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-C/2021-Diário da República n.º 88/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-05-06, da Presidência do Conselho de Ministros 

Altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de 

calamidade. 

 

Deliberação n.º 450/2021-Diário da República n.º 89/2021, Série II de 2021-05-07, da 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 2021-2022. 

 

Despacho n.º 4794-B/2021-Diário da República n.º 92/2021, 2º Suplemento, Série II de 

2021-05-12 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Estabelece os procedimentos, prazos e critérios de avaliação para certificação dos manuais 

escolares dos cursos de educação e formação de jovens, o calendário de adoção para os 

manuais escolares dos cursos profissionais e procede à segunda alteração dos calendários de 

avaliação, certificação e adoção de manuais escolares, constante do anexo I ao Despacho n.º 

4947-B/2019, de 16 de maio, na sua redação atual. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2021-Diário da República n.º 94/2021, Série I 

de 2021-05-14 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a realização da despesa relativa à aquisição de licenças digitais de manuais, no 

ano letivo de 2020/2021. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2021-Diário da República n.º 94/2021, Série I 

de 2021-05-14 

Presidência do Conselho de Ministros  

Revê e aprova os princípios orientadores do programa «Iniciativa Nacional Competências 

Digitais e.2030 - INCoDe.2030». 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021-Diário da República n.º 94/2021, 4.º 

Suplemento, Série I de 2021-05-14 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
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