2013/2014 - 25 fevereiro / 18 março
GERAL

Despacho n.º 2671/2014, de 2014-02-18 - Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, do Ensino Básico e Secundário, da Solidariedade e da Segurança Social e do
Emprego
Estabelece o montante das verbas destinadas ao financiamento dos produtos de apoio, durante o ano
de 2014.
Declaração de Retificação n.º 10/2014, de 2014-02-19 - Presidência do Conselho de Ministros –
Secretaria Geral
Retifica a Portaria n.º 8-A/2014, de 15 de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros e dos
Ministérios das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna,
da Justiça, da Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, da Agricultura e do Mar,
da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social que regulamenta o
programa de rescisões por mútuo acordo de técnicos superiores a realizar no âmbito da administração
direta e indireta do Estado, estabelecendo a sua duração, os requisitos e as condições específicas a
aplicar e a tramitação do processo prévio ao acordo de cessação do contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, publicada no Diário da República n.º 10, 1.º Suplemento, 1.ª série,
de 15 de janeiro de 2014.
Declaração de Retificação n.º 11/2014, de 2014-02-24 - Assembleia da República
Declaração de retificação à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, sobre «Orçamento do Estado para
2014», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 253, 1.º suplemento, de 31 de dezembro de
2013.

Lei n.º 11/2014, de 2014-03-06 - Assembleia da República
Estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o
regime geral da segurança social, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 60/2005, de 29 de
dezembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, e à alteração do
Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, e revogando
normas que estabelecem acréscimos de tempo de serviço para efeitos de aposentação no âmbito da
Caixa Geral de Aposentações.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 2014-03-07 - Presidência do Conselho de
Ministros
Adota medidas tendo em vista a promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens.

Lei n.º 13/2014, de 2014-03-14 - Assembleia da República
Primeira alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014).

SISTEMA EDUCATIVO

Portaria n.º 44/2014, de 2014-02-20 - Ministério da Educação e Ciência
Primeira alteração à Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, que define as regras e procedimentos a
observar quanto à celebração, acompanhamento e avaliação dos contratos de autonomia a celebrar
entre os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e o Ministério da Educação e Ciência.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2014, de 2014-02-24 - Presidência do Conselho de
Ministros
Cria as agências nacionais para a gestão do Programa Erasmus+ em Portugal.

Despacho n.º 3774/2014, de 2014-03-11 - Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência
Criação da Equipa Multidisciplinar de Gestão da Qualidade.

ALUNOS

CURSOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF):

Despacho n.º 3863/2014, de 2014-03-12 - Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Alteração ao regulamento específico que define a tipologia de intervenção n.º 1.3 «Cursos de
Educação e Formação de jovens» do eixo n.º 1 «Qualificação inicial de jovens», do POPH.
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CURSOS PROFISSIONAIS:
Portaria n.º 59-C/2014, de 2014-03-07 - Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que estabelece as normas
de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em
estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível secundário de
educação, e em escolas profissionais.
Despacho n.º 3862/2014, de 2014-03-12 - Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Alteração ao regulamento específico que define a tipologia de intervenção n.º 1.2 «Cursos
Profissionais» do eixo n.º 1 «Qualificação inicial de jovens».

EXAMES E ACESSO ENSINO SUPERIOR:

Deliberação n.º 598/2014, de 2014-02-28 - Ministério da Educação e Ciência – Comissão Nacional de
Acesso ao Ensino Superior
Fixa os pré-requisitos para a candidatura de 2014-2015.

Declaração de retificação n.º 237/2014, de 2014-03-05 - Ministério da Educação e Ciência Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Retifica a Deliberação n.º 1484/2013, de 19 de julho. (Divulga alterações de elencos de provas de
ingresso para as candidaturas de 2014, 2015 e 2016)
Deliberação n.º 620-A/2014, de 2014-03-05 - Ministério da Educação e Ciência - Comissão Nacional
de Acesso ao Ensino Superior
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de
ingresso na candidatura de 2014-2015.

Despacho n.º 3597-A/2014, de 2014-03-06 - Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do
Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário
Estabelece o calendário de exames finais para o ano escolar de 2013-2014.
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Declaração de retificação n.º 248-A/2014, de 2014-03-07 - Ministério da Educação e Ciência Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário
Retifica o Anexo III do Despacho n.º 3597-A/2014, de 6 de março, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 46, de 6 de março - calendário de exames finais para o ano escolar de 2013-2014.
Guia Geral de Exames 2014
O Júri nacional de Exames já tem disponível para consulta o Guia Geral de Exames 2014 - Exames
Finais Nacionais do Ensino Secundário e Acesso ao Ensino Superior.

NORMATIVOS COMUNS VÁRIOS CICLOS:

Despacho n.º 2929-A/2014, de 2014-02-20, do Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do
Ministro
Determina as datas do teste de diagnóstico de inglês e aprova o regulamento para aplicação do
referido teste.

PROFESSORES

ESTRUTURA CARREIRA DOCENTE:
Portaria n.º 69/2014, de 2014-03-14 - Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência
Prorroga até 30 de junho de 2014 o prazo previsto no n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 332-A/2013, de
11 de novembro, que regulamenta o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de Docentes
integrados na Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário.

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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