
 

 

Portaria n.º 255/2021-Diário da República n.º 223/2021, Série I de 2021-11-17 

Educação 

Movimento Anual da Rede Escolar que 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 de 2021-2022. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 153-A/2021Diário da República n.º 224/2021, 2º 

Suplemento, Série I de 2021-11-18 

Presidência do Conselho de Ministros  

Autoriza a realização de despesa com a aquisição de serviços de conectividade para 

utilização de recursos didáticos e educativos digitais nas escolas. 

 

Portaria n.º 643-A/2021 Diário da República n.º 226/2021, 1º Suplemento, Série II de 

2021-11-22 

Educação - Gabinete do Ministro  

Autoriza a Secretaria-Geral da Educação e Ciência (SGEC) a assumir encargos plurianuais 

com a aquisição de computadores de secretária (desktop computers), para dotar os 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas de meios de computação adequados às 

necessidades administrativas e de gestão. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 155/2021-Diário da República n.º 227/2021, Série 

I de 2021-11-23 

Presidência do Conselho de Ministros. 

Autoriza a realização da despesa com a instalação de equipamentos de projeção e de 

laboratórios de educação digital nas escolas da rede pública. 

 

Despacho n.º 11596-A/2021-Diário da República n.º 227/2021, 1º Suplemento, Série II de 

2021-11-23 

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

Renova o estatuto de utilidade pública desportiva da Federação Portuguesa de 

Kickboxing e Muaythai. 

 

Portaria n.º 263/2021-Diário da República n.º 228/2021, Série I de 2021-11-24 

Educação  

Procede à segunda 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, e alterado pela Portaria n.º 178/2021, de 26 de agosto. 

 

Portaria n.º 646/2021-Diário da República n.º 231/2021, Série II de 2021-11-29 

Finanças e Educação - Gabinetes da Secretária de Estado do Orçamento e do Secretário 

de Estado da Juventude e do Desporto 

Autoriza o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., a assumir os encargos 

plurianuais associados à aquisição de seguros para os praticantes desportivos de alto 

rendimento para os anos de 2022 e 2023. 

 

Legislação 

https://temp.dre.pt/application/conteudo/174480992
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174634482
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174634482
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174684357
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174684357
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174783528
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174783528
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174824613
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174824613
https://temp.dre.pt/application/conteudo/174824635
https://temp.dre.pt/application/conteudo/175012147


Portaria n.º 282/2021Diário da República n.º 235/2021, Série I de 2021-12-06 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  

Estabelece o valor das taxas a cobrar pelos procedimentos de certificação de 

competências pedagógicas dos formadores que desenvolvem a sua atividade no âmbito do 

Sistema Nacional de Qualificações e de autorização de funcionamento dos respetivos cursos. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 315/2021-Diário da República n.º 237/2021, 

Série I de 2021-12-09 

Assembleia da República  

Recomenda ao Governo que sejam garantidas condições justas no acesso dos docentes à 

carreira especial de inspeção da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

 

Despacho n.º 12055/2021-Diário da República n.º 238/2021, Série II de 2021-12-10 

Educação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação  

Altera os calendários de adoção, avaliação e certificação de manuais escolares a que se 

refere o anexo i ao Despacho n.º 4947-B/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

94, de 16 de maio de 2019, na sua redação atual. 

 

Declaração de Retificação n.º 41/2021-Diário da República n.º 239/2021, Série I de 2021-

12-13 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  

Retifica o Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro, que altera as medidas no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Despacho n.º 12123-M/2021-Diário da República n.º 239/2021, 2.º Suplemento, Série II 

de 2021-12-13 

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

Educação  

Altera o Despacho n.º 6726-A/2021, de 7 de julho, que aprova os calendários, para o ano 

letivo de 2021-2022, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, bem como dos estabelecimentos particulares de ensino especial. 

 

Portaria n.º 302/2021-Diário da República n.º 241/2021, Série I de 2021-12-15 

Educação  

Aprova os princípios orientadores da conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens do currículo próprio da Escola Portuguesa de Macau. 
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