
 

 

Lei n.º 36-A/2021-Diário da República n.º 113/2021, 2.º Suplemento, Série I de 2021-06-

14 

Assembleia da República 

Renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços 

públicos, prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro. 

 

Declaração de Retificação n.º 18-A/2021-Diário da República n.º 113/2021, 3.º 

Suplemento, Série I de 2021-06-14 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 de junho, que altera 

as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 

 

Decreto-Lei n.º 53-A/2021-Diário da República n.º 115/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-06-16 

Presidência do Conselho de Ministros 

Altera diversas medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76-A/2021-Diário da República n.º 116/2021, 2.º 

Suplemento, Série I de 2021-06-17 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

calamidade. 

 

Declaração de Retificação n.º 18-B/2021-Diário da República n.º 117/2021, 2.º 

Suplemento, Série I de 2021-06-18 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021, de 4 de junho, que 

prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID-19. 

 

Despacho n.º 6092/2021-Diário da República n.º 119/2021, Série II de 2021-06-22 

Determina as orientações para a fixação de vagas para o concurso nacional de acesso e 

concursos locais de acesso no ano letivo 2021-2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021--Diário da República n.º 121/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-06-24 

Presidência do Conselho de Ministros  

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

calamidade. 

 

Despacho n.º 6325-A/2021-Diário da República n.º 122/2021, 1.º Suplemento, Série II de 

2021-06-25 

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

Estado da Educação  

Legislação 
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Fixa, para o ano de 2021, o número de vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões da 

carreira dos educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. 

 

Decreto-Lei n.º 54-A/2021--Diário da República n.º 122/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-06-25 

Presidência do Conselho de Ministros  

Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 2021/953, relativo ao Certificado 

Digital COVID da UE. 

 

Recomendação n.º 1/2021-Diário da República n.º 123/2021, Série II de 2021-06-28 

Educação - Conselho Nacional de Educação  

Recomendação sobre «A escola no pós-pandemia: desafios e estratégias». 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2021Diário da República n.º 125/2021, Série I 

de 2021-06-30 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de 

contratos de cooperação com estabelecimentos de ensino particular de educação especial 

para o ano letivo de 2021/2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2021Diário da República n.º 125/2021, Série I 

de 2021-06-30 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a realização da despesa relativa ao apoio financeiro pelo Estado a cooperativas 

e associações de ensino especial e a instituições particulares de solidariedade social para o 

ano letivo de 2021/2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2021Diário da República n.º 125/2021, Série I 

de 2021-06-30 

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 

2021/2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86-A/2021-Diário da República n.º 126/2021, 3.º 

Suplemento, Série I de 2021-07-01, da Presidência do Conselho de Ministros 

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

calamidade. 

 

Deliberação n.º 691-A/2021-Diário da República n.º 128/2021, 1.º Suplemento, Série II 

de 2021-07-05, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional de Acesso ao 

Ensino Superior 

Estabelece regras quanto à utilização de exames finais nacionais do ensino secundário, 

realizados na 2.ª fase de exames do ano letivo 2020-2021, na candidatura ao ensino superior 

de 2021-2022. 

 

Despacho n.º 6605-A/2021-Diário da República n.º 129/2021, 1.º Suplemento, Série II de 

2021-07-06, da Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Procede à definição dos referenciais curriculares das várias dimensões do 

desenvolvimento curricular, incluindo a avaliação externa. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021-Diário da República n.º 130/2021, Série I 

de 2021-07-07, da Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova o Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a recuperação das aprendizagens. 

 

Despacho n.º 6686/2021-Diário da República n.º 131/2021, Série II de 2021-07-08, da 

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

Aprova o calendário da candidatura aos concursos especiais para titulares dos cursos de 

dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados para a matrícula e 

inscrição no ano letivo de 2021-2022 em instituições de ensino superior públicas. 

 

Despacho n.º 6726-A/2021-Diário da República n.º 131/2021, 1.º Suplemento, Série II de 

2021-07-08, da Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da 

Secretária de Estado da Educação 

Aprova os calendários, para o ano letivo de 2021-2022, 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. 

 

Decreto-Lei n.º 56-C/2021Diário da República n.º 132/2021, 1.º Suplemento, Série I de 

2021-07-09 

Presidência do Conselho de Ministros  

Altera o regime contraordenacional no âmbito da situação de calamidade, contingência 

e alerta. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91-A/2021Diário da República n.º 132/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-07-09 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

calamidade. 

 

Lei n.º 46/2021-Diário da República n.º 134/2021, Série I de 2021-07-13 

Assembleia da República 

Concurso de vinculação extraordinária de docentes das componentes técnico-artísticas 

do ensino artístico especializado para o exercício de funções nas áreas das artes visuais e dos 

audiovisuais, nos estabelecimentos públicos de ensino. 

 

Recomendação n.º 2/2021-Diário da República n.º 135/2021, Série II de 2021-07-14 

Educação - Conselho Nacional de Educação 

Recomendação sobre «A voz das crianças e dos jovens na educação escolar». 

 

Despacho n.º 6938/2021-Diário da República n.º 135/2021, Série II de 2021-07-14 

Educação - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Delegação e subdelegação de competências nos delegados regionais de educação. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2021-Diário da República n.º 136/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-07-15 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

calamidade. 
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Despacho n.º 7067/2021-Diário da República n.º 137/2021, Série II de 2021-07-16 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Cria o curso de especialização tecnológica em Desenvolvimento de Produtos Multimédia, 

proposto pelo Agrupamento de Escolas da Cidadela - Escola Básica e Secundária da Cidadela, 

e autoriza o seu funcionamento nas respetivas instalações. 

 

Declaração de Retificação n.º 24-A/2021-Diário da República n.º 137/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-07-16 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2021, de 15 de julho, que altera 

as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 
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