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Informação avulsa 

 

No quadro do Programa SIMPLEX + 2016 e da medida # 220, denominada “Registo único 
de graus académicos estrangeiros” foi publicada a Portaria n.º 227/2017 de 25 de julho que 
altera o “Regulamento do Processo de Registo de Graus Estrangeiros" ao abrigo do Decreto-

lei nº 341/2007” que entra em vigor a partir de 24 de agosto de 2017. 
DGES 

 
Legislação publicada 
 
Lei n.º 59/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 

[AR]  

Quarta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. 
 
Lei n.º 60/2017 - Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01 

[AR] 

Primeira alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, que define medidas de apoio social 
às mães e pais estudantes. 

 
Resolução da Assembleia da República n.º 176/2017 - Diário da República n.º 148/2017, 

Série I de 2017-08-02 

[AR] 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas para combater o insucesso e o abandono 
escolar no ensino superior. 
 

Portaria n.º 246/2017 - Diário da República n.º 149/2017, Série I de 2017-08-03 

[MNE – ME] 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 232/2012, de 6 de agosto, que estabelece as 

competências institucionais, assim como as regras e os procedimentos da certificação das 
aprendizagens, prevista no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de 

agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 65-A/2016, de 25 de outubro, dos cursos de 
língua e cultura portuguesas, lecionados no âmbito da rede de Ensino Português no 
Estrangeiro. 
 

Lei n.º 65/2017 - Diário da República n.º 153/2017, Série I de 2017-08-09 

[AR] 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 45/2016, de 17 de 
agosto, que aprova um conjunto de regras complementares do processo de transição dos 
docentes do ensino superior politécnico regulado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de 

agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio. 
 

Lei n.º 66/2017 - Diário da República n.º 153/2017, Série I de 2017-08-09 

[AR] 

Primeira alteração à Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, que aprova o Código Cooperativo. 

 
Decreto-Lei n.º 103/2017 - Diário da República n.º 163/2017, Série I de 2017-08-24 

[MC]  

Estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e 

performativas. 
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Lei n.º 68/2017 - Diário da República n.º 153/2017, Série I de 2017-08-09 

[AR] 

Estabelece o pagamento faseado das propinas devidas pelos estudantes do ensino superior 

e um regime especial de pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, procedendo 
à terceira alteração à Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto (Bases do financiamento do ensino 
superior). 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 195/2017 - Diário da República n.º 153/2017, 

Série I de 2017-08-09 

[AR] 

Recomenda ao Governo que apoie os estudantes com necessidades educativas especiais. 
 

Lei n.º 71/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16 

[AR] 

Define os preços máximos de refeição e de alojamento para estudantes do ensino superior 

em função do indexante de apoios sociais. 
 
Lei n.º 72/2017 - Diário da República n.º 157/2017, Série I de 2017-08-16 

[AR] 

Desmaterialização de manuais e de outros materiais escolares (primeira alteração à Lei 
n.º 47/2006, de 28 de agosto). 
 

Deliberação n.º 765/2017 - Diário da República n.º 158/2017, Série II de 2017-08-17   

[MCTES – CNAES]  

Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas de 2018, 2019, 
2020. 
 

Despacho n.º 7431/2017 - Diário da República n.º 162/2017, Série II de 2017-08-23   

[MCTES] 

Representação no Bologna Follow-up Group. 
 
2º Ciclo de avaliação/acreditação de ciclos de estudos em funcionamento  

[A3ES]  

2º Ciclo de avaliação/acreditação de ciclos de estudos em funcionamento, simplificação do 

Guião ACEF e prazo para submissão dos guiões ACEF 2017/18 e PERA 2017/18. 
 
Despacho n.º 7534/2017 - Diário da República n.º 164/2017, Série II de 2017-08-25   

[Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Economia - Agência Nacional 

para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.]  

Autorização para a criação e o funcionamento dos Centros Qualifica, em resultado do 
procedimento aberto pelo Aviso n.º CQ/1/2017, de 3 de março. 
 

Lei n.º 102/2017 - Diário da República n.º 165/2017, Série I de 2017-08-28 

[AR] 

Procede à quinta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico 
de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e 
transpõe as Diretivas 2014/36/UE, de 26 de fevereiro, e 2014/66/UE, de 15 de maio de 

2014, e 2016/801, de 11 de maio de 2016. 
 

Com os nossos cumprimentos, 

Marco Sampaio 
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