2018/2019 – 08 julho/ 24 stembro

Lei n.º 58/2019 - Diário da República n.º 151/2019, de 2019-08-08 - Assembleia da República
Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

Decreto-Lei n.º 108/2019 - Diário da República n.º 154/2019, de 2019-08-13 - Presidência do
Conselho de Ministros
Altera o Estatuto da Aposentação e o Estatuto das Pensões de Sobrevivência e cria o novo regime de
aposentação antecipada.
Portaria n.º 276/2019, de 2019-08-28 - Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família
pré-natal e do subsídio de funeral.
Lei n.º 90/2019, de 2019-09-04 - Assembleia da República
Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009,
de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na
parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que
exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, e 91/2009, de 9 de
abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema
previdencial e no subsistema de solidariedade.

Recomendação n.º 2/2019, de 2019-07-17 - Educação - Conselho Nacional de Educação
Recomendação para uma política de Educação e Formação de Adultos.
Resolução da Assembleia da República n.º 122/2019, de 2019-07-29 - Assembleia da República.
Recomenda ao Governo a adoção de medidas para integrar e apoiar nas escolas crianças e jovens
com diabetes tipo 1. (A inserir no Plano de Educação para a Saúde).
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Despacho n.º 6954/2019, de 2019-08-06 - Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Estabelece as linhas orientadoras que presidem a um programa de intervenção junto de jovens
que abandonaram o sistema educativo e em risco de exclusão social, denominado «Segunda
Oportunidade».

Despacho n.º 7728/2019, de 2019-09-02 - Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Estabelece a continuidade do projeto-piloto de oferta do mandarim, no ensino secundário, como
Língua Estrangeira III (LE III) no currículo dos cursos científico-humanísticos, bem como o seu
alargamento ao currículo dos cursos profissionais.
Decreto-Lei n.º 136/2019, de 2019-09-06 - Presidência do Conselho de Ministros
Procede à terceira fase de implementação da prestação social para a inclusão, definindo o acesso
à medida para crianças e jovens com deficiência.

Despacho n.º 6851-B/2019 - Diário da República n.º 145/2019, de 2019-07-31 - Educação - Gabinete
do Secretário de Estado da Educação
Estabelece as regras relativas à adoção de manuais escolares para os cursos de educação e
formação de jovens e para os cursos profissionais procedendo à revogação do Despacho n.º 6943A/2013, de 27 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 28 de maio de 2013.
Despacho n.º 7638-A/2019, de 2019-08-28 - Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e
da Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da Juventude e do Desporto
Procede para o ano letivo de 2019/2020 a um reforço do crédito horário disponível para o desporto
escolar.

PRÉ-ESCOLAR:
Resolução da Assembleia da República n.º 178/2019, de 2019-09-12 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo que estude a possibilidade de introdução da sesta na Educação Pré-Escolar.

EXAM ES E ACESSO ENSINO SUPERIOR:
Deliberação n.º 797/2019, de 2019-07-19 -Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Comissão Nacional
de Acesso ao Ensino Superior
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Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao ensino superior de
2020, 2021 e 2022.
Declaração de Retificação n.º 637/2019, de 2019-08-09 - Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Retifica a deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, com o n.º 797/2019,
de 19 de julho, que divulga as alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas ao
ensino superior de 2020, 2021 e 2022.

NORM ATIVOS COM UNS VÁRIOS CICLOS:
Lei n.º 116/2019, de 2019-09-13 - Assembleia da República
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que
estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.

ASE - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Portaria n.º 298-A/2019, de 2019-09-09 - Finanças, Educação e Saúde
Alteração ao Regulamento do Seguro Escolar aprovado pela Portaria n.º 413/99, de 8 de junho.

Portaria n.º 600-A/2019, de 2019-09-13 - Finanças e Educação - Gabinetes do Secretário de Estado do
Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
Autoriza os agrupamentos a assumir os encargos plurianuais decorrentes da aquisição de
serviços de transporte escolar dos alunos com necessidades especiais.

FORM AÇÃO CONTÍNUA:
Recomendação n.º 3/2019, de 2019-07-31 - Educação - Conselho Nacional de Educação
Recomendação sobre qualificação e valorização de educadores e professores dos ensinos básico
e secundário.
Despacho n.º 6851-A/2019 - Diário da República n.º 145/2019, de 2019-07-31 - Educação Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação
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Procede à alteração do Despacho n.º 779/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de
18 de janeiro de 2019. (Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores – RJFC)

Despacho n.º 7455/2019, de 2019-08-22 - Administração Interna, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e Educação - Gabinetes dos Ministros da Administração Interna, da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e da Educação
Utilização das instalações escolares para o funcionamento das assembleias ou secções de voto da
eleição para a Assembleia da República.

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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