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Mais informações em breve 

 
 

 

 

 

 

Período de Reclamação: Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar  

De 18 a 29 de abril – Fica disponível na plataforma o documento com o cál-
culo provisório da compensação a atribuir, devendo as Instituições verificar 
se o mesmo está correto e, se necessário, contestarem o valor – a reclama-
ção deverá ser apresentada por e-mail para: candidaturas@igefe.mec.pt  

Se até dia 29 de abril as Instituições não apresentarem eventuais alegações em contrário, será disponibilizada 
na plataforma a decisão final. 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 candidaturas. 
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Educação - Gabinete do Ministro 
 
Despacho n.º 4209-A/2022 
 

Estabelece o calendário das matrículas e respetivas renovações para a educação pré-escolar e os 
ensinos básico e secundário para o ano letivo de 2022-2023 
 
 

 

Prémio BPI Fundação “la Caixa” Séniores 
Candidaturas de 27 de abril a 23 de maio de 2022 
 
A quem se destina: 
A todas as instituições privadas sem fins lucrati-
vos, com sede ou delegação legalmente constitu-
ída em Portugal ou com núcleos com autonomia 

comprovada, há pelo menos um ano, com proje-
tos que visem apoiar o envelhecimento ativo e 
saudável. 
+ Info aqui

 
 
A Confed eraç ão  

 
 
 
 
 

 
 
UDIPSS - Porto  I  Ações de Formação  I Plataforma Zoom 
 
 
 

» 3ª Edição | Workshop "Gestão de Vagas nas 
Respostas da Infância" 
Dias: 4 de junho (das 9h00 às 13h00) e 8 de ju-
nho (das 19h00 às 21h00) 

Inscrições e + Info aqui 
 

» 1ª Edição | Ação de Formação "Empreitadas 
- dos Procedimentos à Execução Contratual " 
Dias: 17 e 22 de junho (das 9h30 às 12h30 e 
14h00 às 17h00) 
Inscrições e + Info aqui 

» 1ª Edição Edição | Curso Intensivo  
  "Proteção de Dados nas IPSS" 
 
Dias: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 junho das 9h30 às 
13h00 e das 14h00 às 17h30 e dia 23 junho (das 
14h00 às 18h00) 
 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/136-2022-181532140
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/136-2022-181532140
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/4209-a-2022-181976194
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-fundacao-'la-caixa'-seniores
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-workshop-gestao-de-vagas-nas-respostas-da-inf-ncia/61
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-acao-de-formacao-empreitadas-dos-procedimentos-a-execucao-contratual/56
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-curso-intensivo-protecao-de-dados-nas-ipss/62
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A Dra Maria de Lurdes Pombo representou a 
UDIPSS de Castelo Branco no passado dia 6 de 
abril nas II Jornada Técnica de Emprego e Em-
preendedorismo que decorreram em Castelo 
Branco. A iniciativa foi promovida pela Amato Lu-
sitano - Associação de desenvolvimento, através 
do projeto CLDS 4G Castelo Branco. 
O painel contou com a presença da Dra Maria de 

Lourdes (UDIPPS de Castelo Branco), Ludovico  

Dias (Pres. da AHRESP), Magna Mendão (Téc-

nica RH da APTIV) e António Afonso (CVO Mat-

ching4you). 

 

Foram abordados temas como a empregabilidade 
na região de Castelo Branco, ofertas de emprego 
e formação, a capacitação para a procura de em-
prego e rede entre participantes e entidades. 
As jornadas decorreram nas instalações 
da AEBB | Associação Empresarial da Beira 
Baixa e através de uma plataforma virtual, po-

dendo assim chegar a mais participantes. 

 
 
 

 
Projeto "Olhó Nobelo" 
 

É uma iniciativa da Associa-
ção de Moradores de Massa-
relos, na cidade do Porto e 

trata-se de um projeto que 
nasceu em plena pandemia e 
tem como objetivo principal  

combater o isolamento social através do crochet. 
 
 

Tem sido um projeto muito bem conseguido e 
bastante dinâmico. Temos como parceiros o Mu-
seu do Carro Elétrico que nos cede as instalações 
para a realização das oficinas de crochet total-
mente gratuitas e para todas as idades. O impor-
tante é envolver a comunidade na partilha desta 
arte. Realizamos oficinas nos jardins, nas facul-
dades e até dentro dos elétricos 
 
 
 
 

 
                                                         Continuar a ler 

 
 
 

http://www.ammassarelos.pt/
http://www.ammassarelos.pt/
http://www.ammassarelos.pt/
https://cstourigo-ipss.com/nota-imprensa-parecer-clast/
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UNITATE promove mapeamento nacional das respostas de IPSS para refugiados da Ucrânia 
 
A UNITATE - Associação de Desenvolvimento da 
Economia Social, IPSS de âmbito nacional focada 
no desenvolvimento da Economia Social em Por-
tugal, lançou hoje uma iniciativa de Mapeamento 
Nacional das Respostas de IPSS para Refugia-
dos da Ucrânia. 
 
Este projeto, que conta com o apoio da KGSA Ad-
vogados, visa sinalizar as respostas (de acolhi-
mento/alojamento e de emprego) das IPSS que 
estão disponíveis para acolher/integrar refugia-
dos provenientes da Ucrânia com vista a apoiar 
os organismos oficiais na garantia do seu melhor 
encaminhamento aquando da chegada a Portu-
gal. 
 
Pretende-se, numa primeira fase, identificar o 
maior número de respostas e intenções das IPSS 
neste âmbito em todo o território nacional para, 

num segundo momento, promover a ligação entre 
as informações recolhidas e as necessidades de 
acolhimento/integração identificadas, fazendo a 
ponte com as estruturas e organismos responsá-
veis. 
 
O registo de respostas por parte das IPSS poderá 
ser realizado em: https://unitate.type-
form.com/to/ErrcTJC2 

 
 
 

 

 
 
 A Confederação Portuguesa do Voluntariado 
vem por este meio convidar todos os Gestores 
ou Coordenadores de Voluntariado a participar 
nas 2 Sessões de Formação para Gestores de 
Voluntariado no presente contexto da crise 
migratória da Ucrânia para Portugal:  

20 Abril | 15h00 - 16h30: Enquadramento e ges-
tão do Voluntariado; O contexto Geo-Político 
Ucraniano; e Migrantes - Acesso a Bens e Servi-
ços 

 

22 Abril | 15h00 - 16h30: Primeiros Socorros Psi-
cológicos para Gestores de Voluntariado; O Auto-
Cuidado do Voluntário 

Para se inscrever, deve preencher este formu-
lário até 18 de abril. Estará automaticamente 
inscrito ao submeter a inscrição. Receberá o link 
de acesso à formação no próprio dia da mesma. 

Mais informações aqui. 

 

Manual sobre  “Aplicação de normas de qualidade aos serviços e sistemas de toxi-

codependência - Um guia de seis etapas para apoiar a garantia de qualidade” 

O Observatório Europeu da 
Droga e da Toxicodependência 
elaborou um manual so-
bre  “Aplicação de normas de 
qualidade aos serviços e siste-
mas de toxicodependência - 

Um guia de seis etapas para apoiar a garantia de 

qualidade”, o qual apresenta questões-chave que 
devem ser consideradas pelas pessoas envolvidas 
na aplicação de normas de qualidade no domínio 
da redução da procura de droga.  
Versão portuguesa disponível em: 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publi-
cations/14065/TDMA21003PTN_002.pdf

 
 

 DIVERSOS 

https://unitate.typeform.com/to/ErrcTJC2
https://unitate.typeform.com/to/ErrcTJC2
https://forms.gle/ukYVn8f9cT2DvNSj6
https://forms.gle/ukYVn8f9cT2DvNSj6
https://www.convoluntariado.pt/not%C3%ADcias#h.ascaasphdf7o
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14065/TDMA21003PTN_002.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14065/TDMA21003PTN_002.pdf
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Medidas Educativas: crianças e jovens refugiados 
O Ministério da Educação tem vindo a concretizar algumas medidas para melhor responder a esta situação 
de emergência. 
Foram publicados dois documentos, a saber: 
 
A Integração de Crianças Refugiadas na Edu-
cação Pré-Escolar identifica um conjunto de li-
nhas orientadoras para apoiar os/as educado-
res/as de infância na inclusão das crianças refugi-
adas, o mais precocemente possível e de forma a 
promover o bem-estar, a segurança e o desenvol-
vimento de aprendizagens com qualidade. 

As Orientações para o Acolhimento, a Integra-
ção e a Inclusão de Crianças e Jovens Ucrani-
anos integram diferentes tipologias de intervenção 

face à verificação de que algumas es-
colas ucranianas oferecem aos seus 
alunos deslocados a possibilidade 
de frequência do sistema educativo 
ucraniano na modalidade de ensino a 
distância. Salientam ainda a importância de ter em 
consideração o respeito pelas expectativas quer 
de discentes, quer das suas famílias, em articula-
ção com o cumprimento da escolaridade obrigató-
ria em Portugal. 

 
 

Mobilidade Verde SAD 
Resultados das candidaturas 
 
Foram submetidas 1.375 candidaturas, representando 1.504 respostas de SAD/ve-
ículos elétricos. De momento, estão assinados cerca de 90% dos termos, o que re-
presenta a contratualização do financiamento de 1.348 veículos, referente a 1.227 
candidaturas, num montante global que ascende os 33,5 Milhões de euros. 

                + info aqui 

 

GUIA  de Consulta Rápida Sobre Prescrição de Exercício Físico em doentes  
oncológicos 

O Programa Nacional para a Promoção de Atividade Física (PNPAF) e o Programa 
Nacional para as Doenças Oncológicas (PNDO) da Direção Geral da Saúde (DGS) 
lançaram um guia de consulta rápida que promove a prática de exercício físico em 
pessoas com doença oncológica.  

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Criancas_jovens_refugiados/integracao_de_criancas_refugiadas_na_educacao_pre-escolar.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Criancas_jovens_refugiados/integracao_de_criancas_refugiadas_na_educacao_pre-escolar.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Criancas_jovens_refugiados/orientacoes_para_o_acolhimento_a_integracao_e_a_inclusao_de_criancas_e_jovens_ucranianos_refugiados.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Criancas_jovens_refugiados/orientacoes_para_o_acolhimento_a_integracao_e_a_inclusao_de_criancas_e_jovens_ucranianos_refugiados.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Criancas_jovens_refugiados/orientacoes_para_o_acolhimento_a_integracao_e_a_inclusao_de_criancas_e_jovens_ucranianos_refugiados.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias011
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/guia-de-consulta-rapida-sobre-prescricao-de-exercicio-fisico-em-doentes-oncologicos-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/guia-de-consulta-rapida-sobre-prescricao-de-exercicio-fisico-em-doentes-oncologicos-pdf.aspx

