
 

 

Decreto-Lei n.º 22-A/2021-Diário da República n.º 53/2021, 1º Suplemento, Série I de 

2021-03-17 

Presidência do Conselho de Ministros 

Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

 

Declaração de Retificação n.º 208/2021- Diário da República n.º 54/2021, Série II de 

2021-03-18 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Retifica o Despacho n.º 1689-A/2021, de 10 de fevereiro, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 30, suplemento, de 12 de fevereiro de 2021. 

 

Decreto-Lei n.º 22-D/2021-Diário da República n.º 56/2021, 1º Suplemento, Série I de 

2021-03-22 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 

na área da educação. 

 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021-Diário da República n.º 56/2021, 2º Suplemento, 

Série II de 2021-03-22 

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação  

Determina a aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de 

Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2020/2021. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2021-Diário da República n.º 57/2021, Série I 

de 2021-03-23 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza o reescalonamento dos encargos plurianuais com a aquisição de serviços de 

interligação entre redes lógicas e de comunicações de dados para as escolas públicas dos 

ensinos básico e secundário e organismos do Ministério da Educação. 

 

Despacho n.º 3127-A/2021- Diário da República n.º 57/2021, 1º Suplemento, Série II de 

2021-03-23 

Gabinete do Ministro da Educação  

Autoriza a celebração de acordos de colaboração e adendas a acordos de colaboração 

com municípios, para investimentos em escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 

secundário, no âmbito das operações cofinanciadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, inscritas nos Programas Operacionais Regionais do Portugal 2020. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2021-Diário da República n.º 58/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-24 

Presidência do Conselho de Ministros  

Estabelece medidas de apoio no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
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Declaração de Retificação n.º 9-B/2021-Diário da República n.º 58/2021, 1º Suplemento, 

Série I de 2021-03-24 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, 

que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República, publicado do Diário da República, 1.ª série, n.º 50-A, de 13 de março de 2021. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021-Diário da República n.º 59/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-03-25 

Presidência da República  

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 

situação de calamidade pública. 

 

Decreto n.º 5/2021-Diário da República n.º 60-A/2021, Série I de 2021-03-28 

Presidência do Conselho de Ministros  

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

 

Decreto-Lei n.º 25-A/2021-Diário da República n.º 62/2021, 1º Suplemento, Série I de 

2021-03-30 

Presidência do Conselho de Ministros  

Prorroga o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de 

minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações 

laborais. 

 

Portaria n.º 73-A/2021-Diário da República n.º 62/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-

03-30 

Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação  

Segunda alteração à Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, alterada pela Portaria 

n.º 245-A/2020, de 16 de outubro, que regulamenta os critérios e a respetiva fórmula de 

cálculo para a determinação da dotação máxima de referência do pessoal não docente, por 

agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas. 

 

Decreto n.º 6/2021-Diário da República n.º 64-A/2021, Série I de 2021-04-03 

Presidência do Conselho de Ministros 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. 

 

Lei n.º 13-A/2021-Diário da República n.º 65/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-05 

Assembleia da República 

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

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

 

Lei n.º 13-B/2021-Diário da República n.º 65/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-04-05 

Assembleia da República 

Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

 

Lei n.º 16/2021Diário da República n.º 67/2021, Série I de 2021-04-07 

Assembleia da República 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, que 
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estabelece um conjunto de medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades letivas e 

não letivas presenciais. 

 

Despacho n.º 3730-A/2021-Diário da República n.º 70/2021, 1º Suplemento, Série II de 

2021-04-12 

Educação - Direção-Geral da Administração Escolar  

Subdelegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas 

não agrupadas e nos presidentes das comissões administrativas provisórias. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021Diário da República n.º 72/2021, 1º 

Suplemento, Série I de 2021-04-14 

Presidência da República  

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 

situação de calamidade pública. 

 

Despacho Normativo n.º 10-B/2021-Diário da República n.º 72/2021, 2º Suplemento, 

Série II de 2021-04-14 

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

Estado da Educação  

Procede à segunda alteração do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, com a 

redação dada pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril. 
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