
 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-F/2022-Diário da República n.º 56/2022, 2.º 

Suplemento, Série I de 2022-03-21 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

19. 

 

Decreto-Lei n.º 27-B/2022-Diário da República n.º 58/2022, Série I de 2022-03-23 

Presidência do Conselho de Ministros 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e 

conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de acesso ao ensino superior. 

 

Despacho n.º 3470-B/2022-Diário da República n.º 58/2022, 2.º Suplemento, Série II de 

2022-03-23 

Educação - Gabinete do Ministro 

Estabelece o modelo de governança interserviços da Educação para a execução do 

Investimento REC06-i01 do Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

Portaria n.º 125-A/2022-Diário da República n.º 59/2022, 1.º Suplemento, Série I de 

2022-03-24 

Finanças, Modernização do Estado e da Administração Pública e Educação 

Fixação das vagas do concurso externo dos quadros de zona pedagógica e do ensino 

artístico especializado da Música e da Dança. 

 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022-Diário da República n.º 59/2022, 1.º Suplemento, 

Série II de 2022-03-24 

Educação - 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 de 2021-2022. 

 

Deliberação n.º 380/2022-Diário da República n.º 60/2022, Série II de 2022-03-25 

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

Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as 

provas de ingresso na candidatura ao ensino superior de 2022-2023. 

 

Aviso n.º 6331-A/2022-Diário da República n.º 60/2022, 2.º Suplemento, Série II de 2022-

03-25 

Educação - Direcção-Geral da Administração Escolar 

Abertura do procedimento concursal de educadores de infância e de professores dos 

ensinos básico e secundário para o ano escolar de 2022-2023. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2022-Diário da República n.º 61/2022, 2.º 

Suplemento, Série I de 2022-03-28 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

19. 
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Portaria n.º 132/2022-Diário da República n.º 63/2022, Série I de 2022-03-30 

Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 61/2022, de 31 de janeiro, que regula o 

reconhecimento, a validação e a certificação de competências, no âmbito do Programa 

Qualifica. 

 

Despacho n.º 3717/2022-Diário da República n.º 63/2022, Série II de 2022-03-30 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Cria o curso de especialização tecnológica em Gestão Hoteleira e Alojamento e autoriza 

o seu funcionamento nas instalações da Escola Profissional EFTA - Escola de Formação 

Profissional em Turismo de Aveiro, Lda. 

 

Despacho n.º 3718/2022-Diário da República n.º 63/2022, Série II de 2022-03-30 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

Cria o curso de especialização tecnológica em Tecnologia Mecatrónica e autoriza o seu 

funcionamento nas instalações do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

 

Portaria n.º 436/2022-Diário da República n.º 65/2022, Série II de 2022-04-01 

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

Estabelece as normas de execução regulamentar previstas na Lei n.º 81/2021, de 30 de 

novembro, que aprovou a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as 

regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2022-Diário da República n.º 66/2022, Série I 

de 2022-04-04 

Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa relativa aos contratos de cooperação a celebrar no 

âmbito da educação especial, para o ano letivo de 2022/2023. 

 

Despacho n.º 4209-A/2022-Diário da República n.º 71/2022, 2.º Suplemento, Série II de 

2022-04-11 

Educação - Gabinete do Ministro 

Estabelece o calendário das matrículas e respetivas renovações para a educação pré-

escolar e os ensinos básico e secundário para o ano letivo de 2022-2023. 

 

Despacho n.º 4209-A/2022-Diário da República n.º 71/2022, 2.º Suplemento, Série II de 

2022-04-11 

Educação - Gabinete do Ministro 

Estabelece o calendário das matrículas e respetivas renovações para a educação pré-

escolar e os ensinos básico e secundário para o ano letivo de 2022-2023. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2022-Diário da República n.º 74/2022, Série I 

de 2022-04-14 

Presidência do Conselho de Ministros 

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

19. 
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