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Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar  

Novo cronograma das próximas fases da candidatura à Compensação  
Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, ano letivo 2020/2021: 

 

 De 28 de março a 8 de abril – 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 correções 
na candidatura, a mesma deverá ficar nova-
mente com a situação Submetida; 

 De 11 a 22 de abril – período de recla-
mação 

 

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, contes-
tarem o valor – a reclamação deverá ser 
apresentada por e-mail para: candidatu-
ras@igefe.mec.pt  

Se até dia 22 de abril as Instituições não apre-
sentarem eventuais alegações em contrário, 
será disponibilizada na plataforma a decisão fi-
nal. Após esta data, é encerrada a participação 
das Instituições no Programa para o ano letivo 
2020/2021, não havendo lugar a correções e/ou 
submissão de candidatura

 
 

 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-F/2022 
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 

LEGISLAÇÃO 
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                Convocatória 

                           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
mailto:candidaturas@igefe.mec.pt
mailto:candidaturas@igefe.mec.pt
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-f-2022-180830510
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-f-2022-180830510
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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Decreto-Lei n.º 28-A/2022 
Estabelece medidas de apoio às famílias e às em-
presas no âmbito do conflito armado na Ucrânia 
 
Decreto-Lei n.º 28-B/2022 
Estabelece medidas relativas ao reconhecimento 
de qualificações profissionais de beneficiários de 
proteção temporária no âmbito do conflito armado 
na Ucrânia 

 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e dos Assuntos Fiscais 
 
Despacho n.º 3560/2022 
Concretiza o aumento do benefício mensal «AU-
TOvoucher» para um montante correspondente a 
(euro) 0,40 por litro, com um limite mensal de 50 
litros 

 
 
 
Prémio BPI Fundação "la Caixa" Solidário 
 
Estão abertas as candidaturas até 26 de abril. 
O Prémio que tem como finalidade apoiar projetos 
que facilitem o processo de desenvolvimento in-
tegral e inclusão social de pessoas em situação 
de vulnerabilidade, potenciando as suas capaci-
dades e favorecendo a igualdade de oportunidade 

Para apoiar as entidades nos processos de can-
didaturas, o BPI e a Fundação ”la Caixa” irão rea-
lizar uma sessão de esclarecimento no dia 24 
de março às 15h.  
Inscreva-se aqui. 
 

 
 
 
DGS publica norma sobre vacinação de cidadãos estrangeiros em contexto 
de proteção temporária 
Consulte a norma aqui. 
 

 
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. 
 
 

 
 

 

 
 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 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/28-a-2022-181066898
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/28-a-2022-181066898
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/28-b-2022-181066899
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/28-b-2022-181066899
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/3560-2022-181065475
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-fundacao-'la-caixa'-solidario
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=UlcDAlVTVFRVSwFTUQECBAFQUl5Mdw%3D%3D&webcare_id=24C48E3229
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0032022-de-19032022-pdf.aspx
http://rotass.cnis.pt/uipssdb-assembleia-geral/
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 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 

 

UDIPSS - Porto  I  Ações de Formação  I Plataforma Zoom 
 
 
19ª Edição | "Comparticipações Familiares/ 
                      /Utente: da Teoria à Prática" 
Dias: 26 e 29 de abril das 9h30 às 12h30 
Inscrição e + info aqui     
 
 
 
 
 

8ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - da Teoria 
à Prática 
Dias: 12 de maio, das 17h00 às 20h00 e 3 de maio, 
das 9h30-12h30 e 14h30 às 17h30 
Inscrição e + info aqui     
 
2ª Edição | Workshop "Gestão de Vagas nas 
Respostas da Infância" 
Dias: 21 e 28 de maio das 9h30 às 12h30 
Inscrição e + info aqui     

 
 
 
 
 
 
Workshop "Voluntariado em Tempos de Emergência" 

Dia: 29 de março, às 15h 
Uma iniciativa da Confederação Portuguesa de Voluntariado 
 
As inscrições estão abertas ao dia 27 de março e podem ser feitas aqui. Toda a informação está disponível 
no website, aqui. 

 
 
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://uripssalgarve.pt/wp-content/uploads/Convocatoria-Assembleia-Geral-02.04.2022.pdf
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://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-workshop-gestao-de-vagas-nas-respostas-da-inf-ncia/60
https://forms.gle/8JSKLyPZ33D2XKCy8
https://www.convoluntariado.pt/not%C3%ADcias#h.ascaasphdf7o
https://mcusercontent.com/08bee396e8d56dbe6f7b63445/images/5f1a12fc-7a26-f599-3506-5608ec7b8e0f.jpg
https://forms.gle/mX6JpEpdgQKCsusq8
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Colóquio “A Lente dos Direitos Humanos na Pesquisa Social em Deficiência: Indicadores e Proces-
sos” 

 
O Observatório da Deficiência e Direitos Huma-
nos (ODDH/ISCSP) realiza, no próximo dia 7 de 
abril de 2022, entre as 10h e as 12h30, o Coló-
quio “A Lente dos Direitos Humanos na Pesquisa 
Social em Deficiência: Indicadores e Processos”, 
no ISCSP-ULisboa (Sala Lisboa), havendo a pos-
sibilidade de acompanhamento online (via 
Zoom). 
 
Neste evento será apresentada publicamente a 
quinta edição do relatório ‘Pessoas com Defici-
ência em Portugal – Indicadores de Direitos 
Humanos 2021’, que sistematiza, a partir de fon-
tes secundárias, as principais informações esta-
tísticas sobre deficiência em Portugal nas seguin-
tes áreas: Discriminação, Educação, Trabalho e 
Emprego, e Proteção Social e Condições de 
Vida. 

Esta iniciativa pretende ainda promover a refle-
xão e debate sobre a participação de pessoas 
com deficiência em projetos de investigação e 
pesquisa social que visam promover os seus di-
reitos humanos, contando para o efeito com a 
partilha de experiências internacionais, especifi-
camente no contexto espanhol, onde alguns des-
tes processos de investigação participada têm 
sido aplicados. 
 
A participação é livre, mediante inscrição obriga-
tória. 
 
O programa e formulário de inscrição estão dis-
poníveis no site do ODDH (clique aqui para mais 
informações). 

 
 
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 geri-
atria. O evento decorrerá no próximo dia 7 de 
abril, Dia Mundial da Saúde, presencialmente na 
Casa de Saúde Rainha 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 presen-
cial quer online, sendo que as vagas presenciais 
são limitadas. A inscrição pode ser feita no site do 
evento: http://unicare-summit.pt/ 
+ Info aqui 

 
 

 

Atendendo às necessidades dos trabalhadores e 
das empresas, e a pensar na segurança e como-
didade de todos, a ACT disponibiliza agora a pos-
sibilidade de agendar um atendimento por vídeo, à 
semelhança do que acontece com a marcação do 
atendimento presencial. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O pedido de agendamento é efetuado na plata-
forma digital SIGÄ (siga.marcacaodeatendi-
mento.pt), sendo posteriormente enviado um email 
a confirmar o agendamento, bem como o link e as 
instruções de acesso à videoconferência. O aten-
dimento remoto será realizado através da plata-
forma Microsoft Teams, cujo acesso é gratuito e 
não pressupõe a instalação de nenhuma aplica-
ção. + Info aqui 
 

Lino Maia 

http://oddh.iscsp.ulisboa.pt/index.php/pt/mediateca/eventos/item/549-coloquio_oddh_pt
http://unicare-summit.pt/
http://unicare-summit.pt/
/

