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Presidência do Conselho de Ministros 
 
Declaração de Retificação n.º 13/2022 
Retifica a Portaria n.º 42/2022, de 19 de janeiro, 
que procede à quinta alteração ao Regulamento 
Geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 
Mais Carenciadas e ao Regulamento Específico 
do Programa Operacional de Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas em Portugal 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia 
Legislativa 
 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2022/M 
Aprova o valor da retribuição mínima mensal ga-
rantida para vigorar na Região Autónoma da Ma-
deira 
 

 

 
 
       Orientação nº 003/2022 de 15/03/2022 
       COVID-19: Adequação das Medidas de Saúde Pública  
 

A nova orientação permite que, num cenário de 
agravamento da situação epidemiológica ou de 
surgimento de novas variantes do coronavírus, as 

medidas de saúde pública específicas para cada 
setor possam ser repostas ou revertidas de 
acordo com o nível de gravidade da situação. 

 
A DGS revogou diversas orientações técnicas conjuntas, nomeadamente: 
 

Tabela de Especificidades por setor de  
atividade Área de Atividade  

Medidas Específicas  

Creches, Creches Familiares e amas 
 
 
 
 

Observar sempre que aplicável as orientações descritas nos 
pontos anteriores. 
• Usar máscaras faciais obrigatoriamente em espaços fecha-
dos para pessoas com idade igual ou superior a 10 anos bem 
como ventilação adequada. 

LEGISLAÇÃO 
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                           Assembleia Geral Ordinária 

 

                                      26.março.2022 
                                  Centro Pastoral Paulo VI  

                                                Anfiteatro,  Fátima 

 

O Relatório e Contas pode ser consultado aqui 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Convocatória-Assembleia-Geral_26marco2022.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/13-2022-180657816?_ts=1647598229885
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/42-2022-177847670
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/5-2022-180602168
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-c-2022-180122126
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-c-2022-180122126
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032022-de-15032022-pdf.aspx
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Convocatória-Assembleia-Geral_26marco2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Convocatória-Assembleia-Geral_26marco2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Relat%C3%B3rio-do-Programa-de-A%C3%A7%C3%A3o-e-Contas-2021.pdf
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Estabelecimentos de educação e/ou ensino 

• Promover a existência na empresa/instituição de um Plano 
de Contingência para o SARS-CoV-2 atualizado. 
• Informar os encarregados de educação relativamente às 
normas de conduta do espaço e medidas de prevenção e 
controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 

 
Observar sempre que aplicável as orientações descritas nos 
pontos anteriores. 
• Uso de máscaras faciais, obrigatório em espaços fechados 
para qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no 
caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, inde-
pendentemente da idade. Excetua-se o uso de máscara du-
rante a prática de exercício físico. Acautelar o arejamento 
adequado dos espaços. 
• Promover a existência na empresa/instituição de um Plano 
de Contingência para o SARS-CoV-2 atualizado. 
• Informar os encarregados de educação relativamente às 
normas de conduta do espaço e medidas de prevenção e 
controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 
• Isolar pessoas com sintomatologia sugestiva e informar o 
encarregado de educação, no caso de serem menores de 
idade. 

 
As instituições devem ter um Plano de Contingência atualizado, para cada local, de forma a minimi-
zar a transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2. 
 
 
 
 
 
Informação nº 001/2022 de 14/03/2022 
15.ª edição anual do Prémio de Boas Práticas em Saúde® 
 
Os profissionais e equipas de saúde dos setores público, privado e social podem apresentarem projetos à 
15.ª edição anual do Prémio, este ano centrado na temática da “SNS em Mudança: Saúde Sustentável”. 

 
 
 
A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio por parte do gabinete de auditoria da CNIS, com objetivo 
de elaboração de relatório económico-financeiro e assessoria estratégica e operacional a Instituições asso-
ciadas da CNIS. 
 
O trabalho do gabinete incluirá visita e reunião com a Direção da Instituição, apresentação do relatório, e 
proposta de medidas a adotar para garantir a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade finan-
ceira da Instituição. Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um email 
para: gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no título do email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da 
Instituição”, disponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas. 
 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0012022-de-14032022-pdf.aspx
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5.º Relatório do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral  
 
A Federação das As-
sociações Portugue-
sas de Paralisia Cere-
bral (FAPPC) e o Pro-
grama de Vigilância 
Nacional da Paralisia 

Cerebral aos 5 Anos de Idade (PVNPC5A) irão 
apresentar o 5.º Relatório do PVNPC no Auditório 
3 da Fundação Calouste Gulbenkian no próximo 
dia 21 de março 2022 entre as 15h15 e as 
17h30. 
 
O tema principal do 5.º Relatório do PVNPC é a 
“Evolução dos Fatores Associados ao Risco de 
PC em Portugal no século XXI”, com base nos da-
dos das crianças com paralisia cerebral nascidas 

entre 2001 e 2012. São também descritas as cri-
anças com paralisia cerebral residentes aos 5 
anos em Portugal (com destaque para crianças 
não nascidas em Portugal) e são apresentados os 
primeiros dados da avaliação dos adolescentes 
com paralisia cerebral nascidos no século XXI. 
 
De salientar que nesse mesmo dia, 21 de março, 
igualmente na Fundação Calouste Gulbenkian, 
durante a manhã irá decorrer o 1.º Encontro de 
Notificadores do Programa de Vigilância Naci-
onal da Paralisia Cerebral – com um diversifi-
cado conjunto de temas associados à paralisia 
cerebral e de especialistas na matéria. 
 
Ler mais …. 

 
 
 

 
 
      Assembleia Geral Ordinária da UIPSSDB   
 

 
Dia: 31 de Março de 2022, pelas 10h30, nas instalações da sede da UIPSSDB, na Fundação Betânia, em 
Bragança. 
  
» Convocatória e Credencial aqui 
 
 
 
 

 Assembleia Geral Ordinária da URIPSS- Algarve   

 Dia: 02 abril 2022, com início às 10H00 

  Local: Sede Uripss Algarve – Rua Conselheiro Sebastião Teles 

nº 6,    Faro 

Convocatória   aqui 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

http://rotass.cnis.pt/apresentacao-do-5-o-relatorio-do-pvnpc/
http://rotass.cnis.pt/uipssdb-assembleia-geral/
https://uripssalgarve.pt/wp-content/uploads/Convocatoria-Assembleia-Geral-02.04.2022.pdf
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» 1ª Edição I Workshop "Gestão de Vagas       

nas respostas da Infância"   
 
Dias : 30 de abril, das 9h00 às 13h00  
           04 de maio, das 19h00 às 21h00 
           Inscrições e + Info aqui 
 
 

» 7ª Edição | "Direito Laboral para a  

                       Direção Técnica" 
Dias:  26 de maio e 3 de junho das 09h30     

às 17h30 

          Inscrições e + Info aqui 

 
 

     Ações de Formação  I Plataforma Zoom 
 

 
 
 

» 19ª Edição  I "Comparticipações Familiares/Utente:  

                          da Teoria à Prática" 
 
Dias: 26 e 29 de abril das 9h30 às 12h30 
          Inscrições e + Info: aqui
 
 
 

» 8ª Edição | Férias, feriados e faltas - Da teoria à  

                      prática 
Dias:   12 de maio, das 17h00 às 20h00 
            13 de maio, 9h30-12h30 e 14h30 às 17h30 
            Inscrições e + Info aqui 
     
 
 
 
 
 
IV Jornadas Técnicas subordinadas ao tema “Acolhimento Familiar: dos desafios às boas práticas” 
 
Trata-se de uma iniciativa da Mundos de Vida - 
Associação para a Educação e Solidariedade,  
que decorrerá na cidade de Braga e pretende de-
bater os desafios atuais e futuros da medida de 
Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens, nesta 
fase de relançamento do Acolhimento Familiar, 
em Portugal. 
 

As Jornadas decorrerão num modelo híbrido: pre-
sencialmente (no Altice Fórum Braga) e online, 
no dia 4 de abril, a partir das 14h00. O link será 
enviado, oportunamente após a inscrição. 
A participação nas IV Jornadas Técnicas é gra-
tuita mas de inscrição obrigatória, através do se-
guinte link: https://forms.gle/xVeA8As7dyUkubio7 

Para mais informações sobre o evento consultar www.mundosdevida.pt 
 
 
 
 
 
Práticas do agora que mudam o futuro das IPSS: 1º Webinar intergeracional de IPSS" 

A ChildDiary, em conjunto com a MySenior e 
com a CNIS, organizam o 1º Webinar Intergera-
cional de IPSS, no dia 30 de março de 2022. 
Este evento online pretende refletir sobre o im-
pacto que a pandemia teve na atualização e di-
gitalização das IPSS em Portugal. 

» Cartaz e programa, pode ser consultado neste 

aqui 
 

» Inscrições aqui  

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-workshop-gestao-de-vagas-nas-respostas-da-inf-ncia/57
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/7-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/54
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/19-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/51
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/8-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/55
https://forms.gle/xVeA8As7dyUkubio7
http://www.mundosdevida.pt/
https://mcusercontent.com/08bee396e8d56dbe6f7b63445/images/5f1a12fc-7a26-f599-3506-5608ec7b8e0f.jpg
https://forms.gle/mX6JpEpdgQKCsusq8
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» ATC – Autoridade para as Condições de  

Trabalho 
Campanha Europeia 2020-22 "Locais de trabalho sau-
dáveis": aliviar a carga   
A campanha de 2020-2022 centra-se na preven-
ção de lesões musculosqueléticas (LME) relacio-
nadas com o trabalho. 
Esta campanha tem como foco principalm os se-
tores de atividade de saúde humana e apoio so-
cial… 

» Ação inspetiva de prevenção das lesões mús-

culo-esqueléticas 
 
No ano de 2022, o Comité dos Altos Responsáveis 
da Inspeção do Trabalho (CARIT) associa-se a esta 
campanha da EU-OSHA levando a cabo uma cam-
panha de inspeção e execução no quadro da pre-
venção das lesões músculo-esqueléticas nos Esta-
dos-Membros. Nesse contexto, a ACT promoverá, 
no decorrer deste ano, um conjunto de ações inspe-
tivas nos locais de trabalho procurando concretizar 
os objetivos da campanha. 
 
Aceda aqui aos materiais da campanha EU-
OSHA e aqui aos materiais da ação inspetiva 
CARIT 

 
 
 

    Plataforma digital «Portugal for Ukraine» 

. 
Plataforma «Portugal for Ukraine», disponível no 
endereço www.portugalforukraine.gov.pt 
 
 
 

 

Linha telefónica de apoio: 300 511 490  

 
Serviço de esclarecimento de dúvidas, através do 
email: childcare.ukraine@seg-social.pt  

 
 
 
UNICARE SUMMIT 2022: “A importância dos profissionais na promoção da saúde e autonomia da 
pessoa idosa” 
O evento será um espaço dedicado ao debate e discussão de temas de interesse na área da geriatria. O 
evento decorrerá no próximo dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, presencialmente na Casa de Saúde Rai-
nha Santa Isabel (Condeixa-a-Nova) e online, via Zoom e Facebook.  
A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição obrigatória quer para o formato presencial quer 
online, sendo que as vagas presenciais são limitadas. A inscrição pode ser feita no site do evento: http://uni-
care-summit.pt/ 
 
+ Info aqui 

 

Lino Maia 

 

  

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/default.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/default.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiais%20da%20Campanha.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiais%20da%20Campanha.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiais%20da%20Campanha.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saudáveis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/MateriaisdaaçãoinspetivaCARIT.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiaisdaa%C3%A7%C3%A3oinspetivaCARIT.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhas%20a%20decorrer/Campanha%20Europeia%202020-22%20Locais%20de%20trabalho%20saud%C3%A1veis%20aliviar%20a%20carga/Paginas/Materiaisdaa%C3%A7%C3%A3oinspetivaCARIT.aspx
https://www.portugalforukraine.gov.pt/
https://www.portugal.gov.pt/childcare.ukraine@seg-social.pt
http://unicare-summit.pt/
http://unicare-summit.pt/
http://unicare-summit.pt/

