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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 candida-
tura, sejam os identificados pelo IGEFE relativa-
mente a ausências ou os detetados pelas Insti-
tuições após a submissão. Aconselhamos a que 
as Instituições consultem a plataforma neste 
período e verifiquem a situação da sua candi-
datura. Alertamos que, após realizarem as corre-
ções na candidatura, a mesma deverá ficar nova-
mente com a situação Submetida; 

 De 11 a 22 de abril – período de reclamação 

 

 

 

Fica disponível na plataforma o documento com o 
cálculo provisório da compensação a atribuir, de-
vendo as Instituições verificar se o mesmo está 
correto e, se necessário, contestarem o valor – a 
reclamação deverá ser apresentada por e-mail 
para: candidaturas@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 34-A/2022 
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
Finanças, Planeamento e Saúde 
 
Portaria n.º 134-A/2022 
Aprova o Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros para a Concretização dos Investimentos na 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e na Rede Nacional de Cuidados Paliativos previstos 
no Plano de Recuperação e Resiliência. 
 
Algumas notas: 
 
Candidatos: 
Podem candidatar-se as pessoas coletivas de di-
reito privado, com e sem fins lucrativos, que de-
senvolvam ou pretendam desenvolver projetos 
para prestação de cuidados continuados integra-
dos, no âmbito da RNCCI, ou cuidados paliativos, 
no âmbito da RNCP, e que reúnam os requisitos 
indicados no artigo sete. 
 
 

Projetos elegíveis: 
Os projetos suscetíveis de beneficiar de apoios fi-
nanceiros devem inscrever-se num dos seguintes 
tipos: 
a) Construção de raiz de infraestruturas com um 
patamar 20 % mais exigente que o previsto no 
Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, 
na sua atual redação, designadamente, no que 
diz respeito aos edifícios com necessidades 
quase nulas de energia, obras de ampliação e ou 

LEGISLAÇÃO 

 

 

Índice 

Covid-19                             2 

Gabinete                             2 

UDIPSS                                3        

Diversos                              3                          

                                  

                                       

Diversos                                 

                    
                                      

mailto:candidaturas@igefe.mec.pt
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/34-a-2022-181256599
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/34-a-2022-181256599
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/134-a-2022-181364880
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/134-a-2022-181364880


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt   

  
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

01.04.2022 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    2 

obras de remodelação de infraestruturas para cri-
ação, pelas entidades beneficiárias, de novas res-
postas em unidades da RNCCI e da RNCP, de 
acordo com as condições de instalação definidas 
na legislação aplicável; 
b) Constituição, pelas entidades beneficiárias, de 
equipas de apoio domiciliário (EAD) em cuidados 
continuados integrados de saúde mental da 
RNCCI, de acordo com as condições de funciona-
mento previstas na legislação aplicável; 
c) Constituição, pelas entidades beneficiárias, de 
equipas de cuidados continuados integrados 
(ECCI) da RNCCI, de acordo com as condições 
de funcionamento previstas na legislação aplicá-
vel. 

Apresentação de candidaturas: 
 
As candidaturas aos apoios financeiros previstos 
no presente regulamento devem ser apresenta-
das à ARS, I. P., competente em função da res-
petiva área de influência. 
 
2 - Para efeitos de formalização das candidaturas, 
os candidatos devem preencher um formulário 
próprio disponibilizado pela respetiva ARS, I. P., 
e remetê-lo nos termos e de acordo com a forma 
de apresentação definida no aviso de abertura do 
respetivo procedimento. 
 

 
 
Covid-19: e depois? O que fazer quando os sintomas persistem? 
 
A condição pós-COVID-19, caracterizada pela persistência de sintomas três 
meses após o início da fase aguda da infeção, é uma realidade em crescimento 
com repercussões potencialmente graves na qualidade de vida da população. 
Sabe como proceder nestas situações?  
 A UpHill e a DGS atualizaram a plataforma interativa para o ajudar a compre-
ender este fenómeno com dicas práticas sobre autocuidados, regresso à ativi-
dade física, exercícios de controlo da respiração, e muito mais.  
Navegação interativa, linguagem simples e acesso fácil via computador ou te-
lemóvel.  

👉  https://covid19.uphill.pt/ 
 
 
 
 
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 efei-
tos de candidatura ao apoio do gabinete, a Insti-
tuição deverá enviar um email para: 
gabineteauditoria@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://covid19.uphill.pt/


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt   

  
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

01.04.2022 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    3 

 
 
 
 
 

 

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     

 
 
 
 
Ciclo de eventos INNOVATIONTRAIL   

A F3M vai realizar, durante o ano de 2022, um ciclo de eventos que irá decorrer em mais de 20 cidades 
proporcionando um leque de apresentações centradas em temas como a saúde, inovação, segurança, tec-
nologia, desmaterialização e proteção de dados. 
 
A sessão no Porto decorre no dia 6 de abril, com início às 9h30. 
 
Saber mais… 
 

 
 
Candidaturas à medida Apoio ao Voluntariado I 4ª Edição 
 
A medida Apoio ao Voluntariado, financiada pelo Portugal 2020, foi criada pela Portaria 
n.º 389/2018, de 31 de julho e consiste na atribuição de um apoio financeiro às organi-
zações promotoras de voluntariado, que desenvolvam ações de voluntariado de conti-
nuidade no domínio da ação social, para fazerem face às despesas em que incorrem 
com os seguros de acidentes pessoais e responsabilidade civis dos voluntários que 
enquadram. 
A candidatura à medida é efetuada pelas Organizações Promotoras de Voluntariado em www.portugalvo-
luntario.pt. Para o efeito, caso ainda não estejam registadas, as Organizações deverão efetuar o registo 
prévio. 
O Regulamento pode ser consultado aqui 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 DIVERSOS 

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://www.f3m.pt/pt/empresa/innovationtrail
http://www.portugalvoluntario.pt/
http://www.portugalvoluntario.pt/
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2021/09/Regulamento-Apoio-Voluntariado.pdf
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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 

 
 

 

 

 

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/

