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Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar  
 
Em virtude de atrasos na comunicação da informação por parte da Segurança Social, 
o período de Análise e Correção das candidaturas à Compensação Remuneratória 
dos Educadores de Infância da Rede Solidária, ano letivo 2020/2021, foi adiado sem 
informação de novas datas.  
Disponibilizaremos mais informação quando estiver definido um novo cronograma 
com os prazos das fases seguintes. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Presidência da República - Gabinete do Presidente 
 
Despacho n.º 1535/2022 
Designa a cidade de Braga como sede das come-
morações, em 2022, do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas, bem 
como junto das comunidades portuguesas no 
Reino Unido, e estabelece a constituição da Co-
missão Organizadora 
 
 
Planeamento 
 
Portaria n.º 88/2022 
Procede à décima primeira alteração ao Regula-
mento Específico do Domínio da Inclusão Social 
e Emprego 
 

Nota: A alteração introduzida na Portaria assegura a 

continuidade das operações relativas ao Modelos de 
Apoio à Vida Independente (MAVI) entre o atual perí-
odo de programação 2014 -2020 e o lançamento do 
próximo período de programação, Portugal 2030, ou 
seja, que as operações dos modelos de apoio à vida in-
dependente possam ter a duração máxima de 55 me-
ses, no caso da Assis-
tência Pessoal dos Ei-
xos 3 do Programa 
Operacional Inclusão 
Social e Emprego 
(POISE) e 6 dos Pro-
gramas Operacionais 
Regionais de Lisboa e 
Algarve.

 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 22/2022 
Altera as medidas relativas ao Certificado Digital 
COVID da UE 
 
 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
17/2022 
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pande-
mia da doença COVID-19 

 
 

Norma nº 015/2020 de          

24/07/2020 atualizada a 
11/02/2022 

                            COVID-19: Rastreio de Contactos 
 

 
Guia Prático 
Rede Nacional de Cuidados  
Continuados Integrados aqui 
 

                        (atualizado a fev.2022)

LEGISLAÇÃO 
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https://www.seg-social.pt/documents/10152/27187/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
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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: gabi-
nete-auditoria@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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seminário Online “Estabelecimentos de Apoio 
Social. Licenciamento e Fiscalização”  
 
Dia: 24 de fevereiro, das 10h00 às 12h00, um  
Objectivos: analisar o Dec.Lei 126-A, com altera-
ções ao Decreto -Lei n.º 64/2007, de 14 de março 
que define o regime de licenciamento e fiscaliza-
ção dos estabelecimentos em que são prestados 
serviços de apoio às pessoas e às famílias, dire-
cionados a crianças e jovens, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência e pessoas vulneráveis - 
e introduz a comunicação prévia como forma de 
autorização de funcionamento dos estabeleci-
mentos de apoio social. Inscrição (IBAN da 
União - PT50 0036 0037 9910 0213 2162 6) e + 
Info aqui 

Oficinas de Direito de Trabalho I  Aula Prática 
 
  
Dia: 16 de fevereiro, no Auditório da Casa da Co-
munidade Sustentável, das 09h30- 12h30  
 
Temas da aula prática: 

1. As faltas que determinam a perda de retribui-
ção – Casos práticos. 

2. Faltas e ausências que determinam a perda de 
dias de majoração de férias – Casos práticos. 

 

     Inscrição e + Info aqui 
 

 
 
  
16ª Edição  
"Comparticipações Fa-
miliares/Utente: da teo-
ria à prática" 
 

Dias: 24 e 28 de fevereiro das 9h30 às 12h30 
Objetivos: Visa dotar os participantes de ferra-
mentas e competências para o correto cálculo das 
comparticipações familiares/utente nas respostas 
sociais típicas, com acordo de cooperação com o 
ISS. 
Inscrições e + Info aqui 

3ª Edição 
Workshop "Plano Individual do Idoso"  I  Pla-
taforma ZOOM 
 
Dia: 05 de março, das 09h00 às 13h00. 
Objectivos: Visa dotar os participantes de conhe-
cimentos técnicos para a elaboração, monitoriza-
ção e avaliação de Planos Individuais de Idosos 
nas respostas sociais da 3ª Idade, nomeada-
mente, Centro de Dia, SAD e ERPI. 
Inscrições e + Info aqui 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220118_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventvirgCkJZ
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-aveiro-oficinas-de-direito-de-trabalho-2/
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/16-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/44
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/34
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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 conhecimentos e competências necessárias para a organização 
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 qualidade adequada à resposta 
social e à missão da Instituição. Inscrições e + Info aqui

  
 
 

 

82º Aniversário da Sociedade Recreativa e Mu-
sical da Pedreira 
 
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai 
comemorar no dia 20 de fevereiro o seu 82º Ani-
versário. 
As comemorações iniciam-se às 14 horas no Par-
que Desportivo e Cultural da Pedreira com a ses-
são solene, seguindo-se concertos do Coro e 
Banda Filarmónica da S.R.M.P. acompanhado 
por um lanche-convívio e muita animação Musical 
 
 
 
 
 

 
Projeto TOC TOC–Multi-Serviços Porta a Porta 
 
A Associação Social, Desportiva e Recreativa de 
Arícera está a abraçar um novo projeto, Projeto 
TOC TOC - Multi Serviços Porta a Porta, no âm-
bito do programa Bairros Saudáveis.            
É um projeto desenvolvido com as parcerias da 
Unidade de Cuidados na Comunidade Terras do 
Douro e o Município de Armamar, desde 1 de no-
vembro de 2021, iniciou a intervenção com bene-
ficiários do Concelho de Armamar nos domínios: 
Social, Económico, Saúde, Ambiental e Urbanís-
tico. 
+ Info aqui 

 
 
 
 

Extrato da Norma nº 015/2020  
de 24/07/2020 atualizada a 11/02/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/5-edicao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/36
http://rotass.cnis.pt/projeto-toc-toc-multi-servicos-porta-a-porta/
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020-pdf.aspx
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Lino Maia 


