
 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-A/2021-Diário da República n.º 141/2021 

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

calamidade. 

 

Lei n.º 47/2021-Diário da República n.º 142/2021, Série I de 2021-07-23 

Revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico 

e secundário. 

 

Despacho n.º 7323/2021Diário da República n.º 142/2021, Série II de 2021-07-23 

Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação - Gabinetes do 

Ministro da Educação, da Secretária de Estado do Orçamento e do Secretário de Estado da 

Descentralização e da Administração Local 

Altera o Despacho n.º 3127-A/2021, de 23 de março, que autoriza a celebração de 

acordos de colaboração para investimentos em escolas cofinanciadas pelo Portugal 2020. 

 

Despacho n.º 7356/2021-Diário da República n.º 142/2021, Série II de 2021-07-23 

Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, da Secretária de 

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

Estabelece as normas de funcionamento do Desporto Escolar para o ano letivo de 2021-

2022. 

 

Despacho n.º 7450/2021-Diário da República n.º 145/2021, Série II de 2021-07-28 

Economia e Transição Digital, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e dos Secretários de Estado para a Transição Digital e Adjunto, do Trabalho e da 

Formação Profissional  

Programa «Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030». 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021-Diário da República n.º 147/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-07-30 

Presidência do Conselho de Ministros 

Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

 

Decreto-Lei n.º 70/2021Diário da República n.º 149/2021, Série I de 2021-08-03 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aprova o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. 

 

Despacho n.º 7720/2021-Diário da República n.º 152/2021, Série II de 2021-08-06 

Negócios Estrangeiros e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação e das Secretárias de Estado das Comunidades Portuguesas 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 2021/2022, e do ensino superior e 

organismos internacionais, para o ano letivo de 2021/2022 e 2022. 

Legislação 
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Decreto-Lei n.º 70-C/2021-Diário da República n.º 152/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-08-06 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova medidas excecionais para garantir o acesso ao ensino superior, no ano letivo de 

2021-2022, por estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário estrangeiros.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2021-Diário da República n.º 153/2021, Série 

I de 2021-08-09 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a atribuição de indemnizações compensatórias no âmbito do 

passe 4_18@escola.tp, do passe sub23@superior.tp e do passe Social +, para o ano de 2021. 

 

Despacho n.º 7826/2021-Diário da República n.º 154/2021, Série II de 2021-08-10 

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

Estado da Educação  

Define o número de docentes que exercem funções de coordenação e o número de 

escolas que coordenam, no âmbito do Plano Nacional das Artes. 

 

Deliberação n.º 860/2021-Diário da República n.º 158/2021, Série II de 2021-08-16 

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

Estabelece condições relativas à candidatura dos titulares dos cursos de dupla 

certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados aos ciclos de estudo de 

licenciatura e de mestrado integrado. 

 

Despacho n.º 8109-A/2021-Diário da República n.º 158/2021, 2.º Suplemento, Série II de 

2021-08-16 

Educação - Gabinete do Ministro  

Marca a data das eleições do Conselho das Escolas para o dia 15 de outubro de 2021, fixa 

a composição da comissão eleitoral e o número de mandatos por cada ciclo eleitoral. 

 

Despacho n.º 8127/2021-Diário da República n.º 159/2021, Série II de 2021-08-17 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação  

Estabelece as normas a ter em conta na elaboração das ementas e na venda de géneros 

alimentícios nos bufetes e nas máquinas de venda automática nos estabelecimentos de 

educação e de ensino da rede pública do Ministério da Educação. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2021-Diário da República n.º 160/2021, Série 

I de 2021-08-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Prorroga o mandato da estrutura de missão para a Gestão do Programa Erasmus+ 

Juventude em Ação. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2021-Diário da República n.º 160/2021, Série 

I de 2021-08-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a reprogramação dos encargos plurianuais relativos à aquisição de 

computadores, conectividade e serviços conexos para disponibilização às escolas públicas. 
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Despacho n.º 8209/2021-Diário da República n.º 161/2021, Série II de 2021-08-19 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação  

Homologa as Aprendizagens Essenciais da componente de currículo/disciplina de 

Matemática inscrita na matriz curricular base dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico geral, 

constante dos anexos i a iii do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021-Diário da República n.º 162/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-08-20 

Presidência do Conselho de Ministros  

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

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2021-Diário da República n.º 163/2021, Série 

I de 2021-08-23 

Presidência do Conselho de Ministros  

Prorroga o mandato da Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação 

e Formação. 

 

Portaria n.º 178/2021-Diário da República n.º 166/2021, Série I de 2021-08-26 

Educação  

Procede à alteração do Regulamento da medida REATIVAR DESPORTO do Fundo de Apoio 

para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovado em anexo à Portaria n.º 142-

B/2021, de 8 de julho. 

 

Portaria n.º 179/2021-Diário da República n.º 167/2021, Série I de 2021-08-27 

Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Procede à criação do Programa «Certificado de Competências Digitais». 

 

Declaração de Retificação n.º 28-A/2021-Diário da República n.º 167/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-08-27 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, que 

declara a situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Despacho n.º 8554/2021-Diário da República n.º 168/2021, Série II de 2021-08-30 

Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação - Gabinetes do 

Ministro de Estado e das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração Pública e 

Adjunto e da Educação  

Prorroga a vigência e altera o Despacho n.º 12661/2020, de 31 de dezembro, que cria o 

Grupo de Projeto para o #EstudoEmCasa. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2021-Diário da República n.º 169/2021, Série 

I de 2021-08-31 

Presidência do Conselho de Ministros  

Aprova a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025. 

 

Portaria n.º 354/2021-Diário da República n.º 169/2021, Série II de 2021-08-31 

Finanças e Educação - Gabinetes das Secretárias de Estado do Orçamento e da Educação  

Autoriza a assunção de encargos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de 

transporte escolar dos alunos com necessidades especiais, relativos ao ano letivo de 

2021/2022. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2021-Diário da República n.º 172/2021, Série 

I de 2021-09-03 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos-programa 

no âmbito do ensino profissional para o ciclo de formação de 2021-2024. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2021-Diário da República n.º 172/2021, Série 

I de 2021-09-03 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a despesa com a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de 

antigénio em estabelecimentos de educação e ensino. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2021-Diário da República n.º 173/2021, Série 

I de 2021-09-06 

Presidência do Conselho de Ministros  

Prorroga o mandato da Estrutura de Missão para a Promoção do Sucesso Escolar. 
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