
 

 

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. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62-A/2021-Diário da República n.º 99/2021, Série 

I de 2021-05-21, da Presidência do Conselho de Ministros 

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

calamidade. 

 

Portaria n.º 107/2021-Diário da República n.º 101/2021, Série I de 2021-05-25, 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 

2020-2021. 

 

Lei n.º 31-A/2021-Diário da República n.º 101/2021, 1.º Suplemento, Série I de 2021-05-

25,da Assembleia da República 

Permite a realização de exames nacionais de melhoria de nota no ensino secundário e 

estabelece um processo de inscrição extraordinário, alterando o Decreto-Lei n.º 10-B/2021, 

de 4 de fevereiro. 

 

Aviso n.º 9830/2021-Diário da República n.º 101/2021, Série II de 2021-05-25, da 

Educação - Direção-Geral da Educação 

Candidatura a acreditação de centros de recursos para a inclusão. 

 

Despacho Normativo n.º 14-A/2021-Diário da República n.º 102/2021, 2.º Suplemento, 

Série II de 2021-05-26 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação  

Procede à regulamentação da realização de exames finais nacionais para melhoria de 

nota da classificação final da disciplina apenas para efeitos de acesso ao ensino superior e à 

definição do respetivo processo extraordinário de inscrição. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2021-Diário da República n.º 104/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-05-28 

Presidência do Conselho de Ministros 
Prorroga a situação de calamidade e altera as medidas aplicáveis a determinados 

municípios no âmbito da situação de calamidade. 
 
Decreto n.º 8/2021Diário da República n.º 107/2021, Série I de 2021-06-02 

Presidência do Conselho de Ministros 
Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República da Sérvia 

nos Domínios da Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto e Juventude, assinado em 
Belgrado, em 18 de março de 2015. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021-Diário da República n.º 108/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-06-04 

Presidência do Conselho de Ministros  
Prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença COVID-19. 
 
Declaração de Retificação n.º 18/2021-Diário da República n.º 111/2021 

Retifica a Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, «Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era 
Digital». 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021-Diário da República n.º 111/2021, 1.º 

Suplemento, Série I de 2021-06-09 

Presidência do Conselho de Ministros 
Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 
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