
 

 

Portaria n.º 98/2022-Diário da República n.º 35/2022, Série I de 2022-02-18 

Educação 

Procede à criação e regulamentação do Programa Trajetos. 

 

Decreto-Lei n.º 23-A/2022-Diário da República n.º 35/2022, 2.º Suplemento, Série I de 

2022-02-18 

Presidência do Conselho de Ministros. 

Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022-Diário da República n.º 35/2022, 2.º 

Suplemento, Série I de 2022-02-18 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

 

Aviso n.º 3666/2022-Diário da República n.º 37/2022, Série II de 2022-02-22 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Secretaria-Geral da Educação e 

Ciência 

Torna pública a lista nominativa dos membros do conselho das escolas para 2022-2025. 

 

Despacho n.º 2356/2022-Diário da República n.º 38/2022, Série II de 2022-02-23 

Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação 

Lista nominativa, homologada, de trabalhadores com vínculo de emprego público da 

carreira subsistente de chefe de serviços de Administração Escolar e das carreiras gerais de 

assistente técnico e de assistente operacional a transitar para o mapa de pessoal dos 

municípios. 

 

Despacho n.º 2357/2022-Diário da República n.º 38/2022, Série II de 2022-02-23 

Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação 

Lista nominativa, homologada, de trabalhadores com vínculo de emprego público da 

carreira subsistente de chefe de serviços de Administração Escolar e das carreiras gerais de 

assistente técnico e de assistente operacional a transitar para o mapa de pessoal dos 

municípios. 

 

Despacho n.º 2358/2022-Diário da República n.º 38/2022, Série II de 2022-02-23 

Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação 

Lista nominativa, homologada, de trabalhadores com vínculo de emprego público da 

carreira subsistente de chefe de serviços de Administração Escolar e das carreiras gerais de 

assistente técnico e de assistente operacional a transitar para o mapa de pessoal dos 

municípios. 

 

Despacho n.º 2477/2022-Diário da República n.º 40/2022, Série II de 2022-02-25 

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 1 de março de 2022. 

Legislação 
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Despacho n.º 2737/2022-Diário da República n.º 44/2022, Série II de 2022-03-03 

Educação - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

Implementação do Programa de Ocupação de Tempos Livres (OTL) no ano de 2022, nas 

modalidades de curta e longa duração. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-C/2022-Diário da República n.º 46/2022, 1.º 

Suplemento, Série I de 2022-03-07 

Presidência do Conselho de Ministros 

Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 

 

Relatório (extrato) n.º 1/2022-Diário da República n.º 50/2022, Série II de 2022-03-11 

Educação - Conselho Nacional de Educação 

Versão resumida do relatório de atividades relativo ao ano de 2021. 

 

Declaração de Retificação n.º 9/2022-Diário da República n.º 51/2022, Série I de 2022-

03-14 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Portaria n.º 86/2022, de 4 de fevereiro, que regulamenta os cursos de 

educação e formação de adultos, designados por «cursos EFA». 

 

Declaração de Retificação n.º 10/2022-Diário da República n.º 51/2022, Série I de 2022-

03-14 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Portaria n.º 70/2022, de 2 de fevereiro, que regula os cursos de aprendizagem 

previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro. 

 

Declaração de Retificação n.º 11/2022-Diário da República n.º 51/2022, Série I de 2022-

03-14 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Portaria n.º 66/2022, de 1 de fevereiro, que regulamenta as formações 

modulares certificadas previstas na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

396/2007, de 31 de dezembro. 
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