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Novas Fases – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar  

 

Terminada a fase de candidaturas da Compen-
sação Remuneratória dos Educadores de In-
fância da Rede Solidária, ano letivo 2020/2021, 
a CNIS informa as suas associadas com a res-
posta de Educação Pré-Escolar dos novos pra-
zos das fases seguintes:   

 De 07 de fevereiro a 18 de fevereiro – 
Análise e correção das candidaturas: 

Momento para corrigir todos os erros da can-
didatura, sejam os identificados pelo 
IGEFE relativamente a ausências ou os de-
tetados pelas Instituições após a submis-
são. Aconselhamos a que as Instituições 
consultem a plataforma neste período e 
verifiquem a situação da sua candidatura. 
Alertamos que, após realizarem as corre-
ções na candidatura, a mesma deverá ficar 
novamente com a situação Submetida; 

 
 

 21 de fevereiro a 04 de março - Período de 
reclamação: 
Fica disponível na plataforma o documento 
com o cálculo provisório da compensação a 
atribuir, devendo as Instituições verificar se o 
mesmo está correto e, se necessário, con-
testarem o valor – A reclamação deverá ser 

apresentada para o email para:  
candidaturas@igefe.mec.pt  

Se até dia 04 de março as Instituições não 
apresentarem eventuais alegações em contrá-
rio, será disponibilizada na plataforma a deci-
são final. Após esta data, é encerrada a partici-
pação das Instituições no Programa para o ano 
letivo 2020/2021, não havendo lugar a correções 
e/ou submissões de candidaturas. 

 
 
  
 
 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Despacho n.º 1246-A/2022 
Altera o prazo de vigência dos acordos de coope-
ração para o serviço de atendimento e acompa-
nhamento social e dos protocolos RSI celebrados 
entre os centros distritais do Instituto da Segu-
rança Social, I. P., e as instituições 
 
Nota:  Os acordos de cooperação SAAS e protocolos RSI cele-
brados entre o Instituto da Segurança Social, I. P., e as insti-
tuições, cuja vigência termina a 31 de março de 2022, são 
prorrogados automaticamente e a título transitório e exce-
cional por este Instituto até à concretização da transferência 
das competências para as autarquias locais, sem prejuízo da 
realização de avaliação da sua execução e eventual revisão, 
ocorrendo motivos que a justifique. 
As instituições outorgantes dos acordos de cooperação e dos 
protocolos referidos no número anterior dispõem de 10 dias 

após a publicação do 
presente despacho 
para, expressamente, se 
oporem à prorrogação 
da vigência aqui prevista. 

Portaria n.º 77/2022 
Estabelece as condições de instalação, organi-
zação e funcionamento a que deve obedecer a 
resposta social Residência de Autonomização e 
Inclusão 
 
Nota: A RAI é uma resposta de alojamento residencial tem-
porário ou permanente, desenvolvida em apartamento, mo-
radia ou outra tipologia de habitação similar, inserida em 
áreas residenciais na comunidade, destinada a pessoa com 
deficiência ou incapacidade, com capacidade de viver de 

LEGISLAÇÃO 
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forma autónoma, e tem por objetivo, mediante apoio indivi-
dualizado, proporcionar condições para a concretização de 
um projeto de vida autónomo e inclusivo. 

A disposição constante da presente portaria aplicam -se a 
RAI a implementar em edifícios a construir de raiz ou em edi-
fícios já existentes a adaptar para o efeito.

Saúde - Gabinete da Ministra 
 
Despacho n.º 1277/2022 
Fixa a composição da comissão executiva do 
Plano Nacional da Saúde para as Demências e 
altera o Despacho n.º 12761/2021, de 21 de de-
zembro, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 251, de 29 de dezembro de 2021 
 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde 

 
Despacho n.º 1451/2022 
Determina que a vacina contra a gripe sazonal é 
gratuita na época 2022/2023 para pessoas com 
idade igual ou superior a 65 anos, bem como para 
outros grupos alvo prioritários, definidos em 
norma anual da Direção-Geral da Saúde 

 
Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 66/2022 
Regulamenta as formações modulares certificadas previstas na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-
Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro 
 

 
 
 
 
Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco reconhecida como boa prática no 
European Regio-nal Status Report on Preventing Violence Against Children 2020

Criada através do Despacho nº 31292/2008 de 5 
de dezembro do Gabinete da Ministra, a Ação 
de Saúde para Crianças e Jovens em Risco esta-
belece a atuação do Serviço Nacional de Saúde 
em matéria de promoção dos direitos e prevenção 
dos maus-tratos em crianças e jovens. Contempla 
uma rede nacional de 290 equipas multidisciplina-
res, em cuidados de saúde primários e hospitala-
res - Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em 
Risco. Para nortear as boas práticas de profissio-
nais de saúde neste domínio, foram criados proto- 

colos de atuação, fluxogramas e sistemas de re-
gisto disponíveis em documentação técnica pró-
pria.  

Mais informação: 

 European Regional Status Report on 
Preventing Violence Against Children 
2020 

 Ação de Saúde para Crianças e Jovens 
em Risco 

 
A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio 
por parte do gabinete de auditoria da CNIS, com 
objetivo de elaboração de relatório económico-fi-
nanceiro e assessoria estratégica e operacional a 
Instituições associadas da CNIS. 
O trabalho do gabinete incluirá visita e reunião 
com a Direção da Instituição, apresentação do re-
latório, e proposta de medidas a adotar para ga- 

rantir a qualidade dos serviços prestados e a sus-
tentabilidade financeira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, 
a Instituição deverá enviar um email para: gabine-
teau-ditoria@cnis.pt, enunciando no título do 
email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da 
Instituição”, disponibilizando uma pessoa respon-
sável para ser contactada no prazo de 24 horas. 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1277-2022-178350750
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1451-2022-178645000
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/66-2022-178478636
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/66-2022-178478636
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/396-2007-628017
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/legislacao-relacionada/despacho-n-312922008-de-5-de-dezembro-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/legislacao-relacionada/despacho-n-312922008-de-5-de-dezembro-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/ficheiros-externos/listagem-atualizada-das-equipas-nacjr-nhacjr-e-epva-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/ficheiros-externos/listagem-atualizada-das-equipas-nacjr-nhacjr-e-epva-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/a-accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/documentos.aspx
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/a-accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco/documentos.aspx
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/2021/european-regional-status-report-on-preventing-violence-against-children-2020
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/2021/european-regional-status-report-on-preventing-violence-against-children-2020
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/publications/2021/european-regional-status-report-on-preventing-violence-against-children-2020
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco.aspx
https://www.dgs.pt/accao-de-saude-para-criancas-e-jovens-em-risco.aspx
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                                         UIPSS de Bragança 
 
Sessão de formação “Estabelecimentos  
de Apoio Social - Licenciamento e  
fiscalização” 
 
Dia: 17 de Fevereiro das 15h às 17h, no for-
mato online 
 
Será uma excelente oportunidade para adqui-
rir novos conhecimentos e esclarecer todas as 
suas dúvidas para melhor interpretar as alte-
rações decorrentes do Decreto-Lei n.º 126-
A/2021 de 31 de dezembro. 
Inscrições e + Info aqui 
 

 

 
 
 
 
 

UDIPSS de Leiria 
Formação: 
 
» Boas Práticas Laborais  

   
Dias:  16 Fevereiro das 14h00 às 17h00  
 23 de Fevereiro das 14h00 às 17h00  
             Inscrições aqui  + Info aqui 

» Regime Jurídico do Trabalho nas IPSS 
Dias:  8 Março das 14h00 às 17h00  
 24 de Março das 14h00 às 17h00  
 29 Março das 9h00 às 17h00 
             Inscrições e + Info aqui

 

Sessões online 

 
 

» “Pacto de Cooperação para o setor social 
(2021-2031)” 
Dia: 21 de fevereiro das 15h00 às 17h00 
Inscrições e + Info aqui 

 
» “Estabelecimentos de Apoio Social –  
Licenciamento e Fiscalização” 
Dia: 22 de fevereiro das 14h30 às 17h30 
Inscrições e + Info aqui 
(Nota: Apenas é considerada a inscrição após confirmação 
do pagamento para o IBAN  da UDIPSS de Setúbal: PT50 0036 
0043 9910 0458 8271 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estas sessões serão uma excelente oportunidade 
para debater e esclarecer dúvidas sobre os objeti-
vos e as áreas de intervenção do Pacto de Coope-
ração, bem como, para conhecer e melhor interpre-
tar as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
126-A/2021 de 31 de dezembro. 
 
 

 
3ª Edição | Workshop "Plano Individual do Idoso"  I  Plataforma ZOOM 
 
Dia: 05 de março, das 09h00 às 13h00. 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220125__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventZAvWUy7f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw-0O912qgEiSkWtHsdZ8l6ExM6hXrRLUuvo04yAnl1ile0w/viewform
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-leiria-formacao/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuM2IddkYdWTwwMU-Y6hcUEuVSFYoRD7rV7E0VqN-xH6n1Q/viewform
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-leiria-formacao/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOL0Anyf8
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOC7LsKbi
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Objectivos: Visa dotar os participantes de conhecimentos técnicos para a elaboração, monitorização e ava-
liação de Planos Individuais de Idosos nas respostas sociais da 3ª Idade, nomeadamente, Centro de Dia, 
SAD e ERPI. 
Inscrições e + Info aqui 
 
4ª Edição | Workshop "Plano Individual do 
Idoso"  I  Plataforma ZOOM 
 
Dia: 05 de março, das 14h30 às 18h30 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª Edição   
Processos Individuais nas respostas sociais 
da Terceira Idade  I Plataforma ZOOM 
Dias: 26 de março, 2 e 9 de abril, das 9h00 às 
13h00 
Objectivos: dotar técnicos de IPSS´s de conheci-
mentos e competências necessárias para a orga-
nização dos processos individuais, de modo a que 
estes, por um lado, cumpram o enquadramento 
legal e normativos internos do ISS mas também 
observem uma metodologia de gestão da quali-
dade adequada à resposta social e à missão da 
Instituição. Inscrições e + Info aqui

  
 
 

           
UNITATE lança Grupo 
WHATSAPP “IPSS EM REDE” 
A UNITATE – Associação de 
Desenvolvimento da Economia 

Social, IPSS de âmbito nacional focada no desen-
volvimento da Economia Social em Portugal, lan-
çou, esta manhã, na aplicação WhatsApp, o 
grupo “IPSS em Rede”. 
Este novo canal, de acesso gratuito, pretende ser 
um espaço de diálogo e de partilha permanentes 
entre os atores das instituições sociais de Portu-
gal, de modo particular entre dirigentes, diretores 
técnicos, equipas técnicas e outros profissionais 
e voluntários. 
Espera-se que o “IPSS em Rede” possibilite a 
troca de experiências, o esclarecimento de dúvi-
das e a divulgação de iniciativas especificamente 
relacionadas com o contexto das IPSS e venha a 
tornar-se num fórum de referência entre os profis-
sionais do Setor Social e Solidário. 
A inscrição no grupo poderá ser realizada online 
em: https://unitate.typeform.com/to/ZsqyDcBE 

 
Encontro Final do Projeto V.C.I. (Valorizar, 
Capacita, Incluir 
 
Dia: 18 de Fevereiro, na Fundação Eng. António 
de Almeida, Porto 
O projeto, cofinanciado pelo Norte2020 e União 
Europeia através do FSE, teve como entidade be-
neficiaria a Associação de Ludotecas do Porto 
(ALP), cujo objetivo principal foi promover a valo-
rização da escola através do desenvolvimento de 
diferentes metodologias potenciadoras do su-
cesso escolar e pessoal da criança, incidindo na 
tríade aluno – família – comunidade, nos bairros 
de habitação social e Ilhas do território de Aldoar. 
Pretende-se que o Encontro Final se traduza num 
momento dinâmico de reflexão sobre os dois anos 
de execução do projeto. 
O Cartaz e Programa do Encontro pode ser con-
sultado aqui 
 

 
 
 
Ciclo de Formação em Voluntariado 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/34
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/35
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/5-edicao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/36
https://unitate.typeform.com/to/ZsqyDcBE
https://www.associacaodeludotecasdoporto.org/8-projeto_vci/1/302-projeto_vci
https://www.associacaodeludotecasdoporto.org/8-projeto_vci/1/302-projeto_vci
https://drive.google.com/file/d/12edDQ3Uo_-m2kqV9U4_ae1WNSwj1q73F/view?usp=sharing
https://www.convoluntariado.pt/servi%C3%A7os/ciclo-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-voluntariado
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» Responsabilidade dos Voluntários e das  
Organizações  
Dia:16 Fevereiro (18-20h)  
Inscrição até 10 de fevereiro 

» Trabalho em Equipa 
 
Dia: 23 Fevereiro (18-20h) 
Inscrição até 16 de fevereiro 

Uma iniciativa da Confederação Portuguesa do Voluntariado e destinada a voluntários, gestores de volun-
tários e os demais que se ocupem ou tenham interesse nesta área. O objetivo das sessões é capacitar o 
trabalho no âmbito do Voluntariado, no sentido de este ir ao encontro das necessidades, expetativas e 
interesse, tanto das comunidades como dos voluntários e daqueles dos quais depende o seu trabalho. 
A inscrição é gratuita mas limitada aos 30 lugares disponíveis, pelo que apelamos a uma inscrição consci-
ente.  
Inscreva-se aqui. 
 
 

 

Lino Maia 

https://forms.gle/jJWR1Ng4VQwYoD1a7

