
 

 

Despacho n.º 12214/2022-Diário da República n.º 202/2022, Série II de 2022-10-19 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Gabinetes da Ministra da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro da Educação 

Cria o grupo de trabalho com a missão de apresentar um relatório com propostas de 

alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, na sua redação atual. 

 

Portaria n.º 723/2022-Diário da República n.º 203/2022, Série II de 2022-10-20 

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

de Estado da Educação 

Autoriza a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a proceder à repartição 

plurianual dos encargos decorrentes do contrato a celebrar para efeitos de realização de 

juntas médicas. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2022-Diário da República n.º 205/2022, Série I 

de 2022-10-24 

Presidência do Conselho de Ministros 

Determina a cessação de vigência de resoluções do Conselho de Ministros publicadas no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2022-Diário da República n.º 207/2022, Série 

I de 2022-10-26 

Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I. P., a realizar a 

despesa com a execução da medida «Acelerador Qualifica», no âmbito do Plano de 

Recuperação e Resiliência. 

 

Regulamento n.º 1042/2022-Diário da República n.º 208/2022, Série II de 2022-10-27 

Educação - Conselho Nacional de Educação 

Alteração ao Regimento do Conselho Nacional de Educação. 

 

Declaração de Retificação n.º 28/2022-Diário da República n.º 209/2022, Série I de 2022-

10-28 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica o Decreto-Lei n.º 66-A/2022, de 30 de setembro, que determina a cessação de 

vigência de decretos-leis publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Declaração de Retificação n.º 28/2022-Diário da República n.º 209/2022, Série I de 2022-

10-28 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica o Decreto-Lei n.º 66-A/2022, de 30 de setembro, que determina a cessação de 

vigência de decretos-leis publicados, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

Despacho n.º 12823/2022-Diário da República n.º 214/2022, Série II de 2022-11-07 

Educação - Direção-Geral da Educação 

Legislação 
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Lista de entidades acreditadas como avaliadoras e certificadoras de manuais escolares 

para o ano de 2022. 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 626/2022-Diário da República n.º 217/2022, Série 

I de 2022-11-10 

Tribunal Constitucional 

Não declara a inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 46/2021, de 13 de 

julho (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); declara a inconstitucionalidade, com 

força obrigatória geral, do n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 46/2021, de 13 de julho, e dos artigos 

1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 47/2021, de 23 de julho (Revisão do regime de recrutamento e 

mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário). 

 

Despacho n.º 13109/2022-Diário da República n.º 218/2022, Série II de 2022-11-11 

Educação - Gabinete do Ministro 

Determina o apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

pública para aquisição de material didático no ano letivo de 2022-2023. 

 

Portaria n.º 790/2022-Diário da República n.º 220/2022, Série II de 2022-11-15 

Negócios Estrangeiros, Finanças, Economia e Mar e Educação - Gabinetes dos Ministros 

dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, da Economia e do Mar e da Educação 

Mecanismo de correção cambial para o 2.º semestre de 2022. 
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