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A Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidá-

rio, assinada no dia 27 de julho de 2022, pode ser consultada aqui 

 
 

 
 

 
 

 
Rede de Creches Gratuitas 
 
» Se tem alguma dúvida que deseja esclarecer no âmbito da Gra-
tuitidade das Creches, utilize o seguinte Formulário. 
  
» Se não encontra vaga em creche na Rede Solidária no seu con-
celho de residência ou de trabalho, utilize o seguinte Formulário. 
Para mais informação consulte.  

 
 
 
 
 
Portaria n.º 216/2022 
 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
7/2022, de 4 de janeiro, que regulamenta as 
condições de publicidade dos horários de tra-
balho e a forma de registo dos respetivos 
tempos de trabalho 

Extracto: 
Os artigos 10.º e 12.º da Portaria n.º 7/2022, de 4 
de janeiro, retificada pela Declaração de Retifica-
ção n.º 4/2022, de 28 de janeiro, passam a ter a 
seguinte redação: 
«Artigo 10.º 
[...] 
1 - Até 28 de fevereiro de 2023, o empregador pode 
optar por efetuar a publicidade dos horários de tra-
balho por recurso a qualquer uma das modalidades 
previstas no n.º 1 do artigo 3.º e nas alíneas a), c) e 
d) do artigo 4.º ou pela utilização do livrete indivi-
dual de controlo previsto na Portaria n.º 983/2007, 
de 27 de agosto, sendo dispensada a autenticação. 
 
 

 
 
 
22ª Edição | "Comparticipações Familia-
res/Utente: da teoria à prática" 
 
Dias:12 e 13 de setembro das 9h30 às 12h30, 
via Zoom 
Uma iniciativa da UDIPSS-PORTO. 
Via Plataforma ZOOM  
+ Info e inscrições aqui 

 
4ª Edição | Operacionalização da Contrata-
ção Pública 
Dias: 1/10/22 (das 9:30h às 12:30) e 04/10/22 
e 07/10/22 (das 16h30 às 19h30)  
Uma iniciativa da UDIPSS-PORTO 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Sessão de Esclarecimento “Contrato Cole-
tivo de Trabalho e Legislação Laboral 
IPSS” 
 
Dia: 15 de Setembro às 15h30, nas instala-
ções UDIPSS LEIRIA   
 
Uma iniciativa da ACT - Autoridade para as 
Condições do Trabalho, em colaboração com 
a UDIPSS de Leiria, promove uma sessão de 
Esclarecimento subordinada ao tema “ Con-
trato Coletivo de Trabalho e Legislação Labo-
ral IPSS”, com os seguintes pontos: 
- Normativo jurídico-laboral aplicável às IPSS, 
organização dos tempos de Trabalho, férias e 
Faltas, formação, classificação Profissional e 
progressões, retribuição e outras prestações 
regulares e periódicas, contratação a termo, 
contrato de trabalho com trabalhador estran-
geiro e parentalidade. 
Formação gratuita para Associadas com Quo-
tas em dia 
Limitado a 2 inscrições por Associada 
 
Faça a sua inscrição aqui 

LEGISLAÇÃO 

 
 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/08/Adenda_compromisso_setor_social_2021-2022.pdf
https://inqueritos.mtsss.pt/index.php/828883?lang=pt
https://inqueritos.mtsss.pt/index.php/567633?lang=pt
https://www.seg-social.pt/rede-de-creches-gratuitas
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/216-2022-200360559
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/216-2022-200360559
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/4-2022-178264071
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/983-2007-640938
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/22-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/69
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/65
https://forms.gle/oPHfSPKdRjU3Qj7cA
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Ação de Formação “Equipas: Como Gerir?” 
 
Dia: 22 de setembro das 9h30 às 17h00, nas 
instalações das Irmãs de S. José de Cluny em 
Torres Nova. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Santarém 
Inscrições aqui, até às 13h00 do dia 21 de Se-
tembro. 
+ Info aqui 
 
 
 
 
 
Conferência ”Pensar Social, Pensar Global 
- Os Desafios do 3º Sector” 
 
Dia: 23 de setembro, pelas 15h, na Quinta de 
Fora, conta com os convidados Dr. Edmundo 
Martinho, Provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa, e o Prof. Filipe Almeida, Pre-
sidente do Portugal Inovação Social. 
 
Uma iniciativa da ASAS - Associação de So-
lidariedade e Ação Social – Santo Tirso. 
Inscrição obrigatória (limitado aos lugares dis-
poníveis) através do email asas@asas-

sts.com, até dia 16 de setembro de 2022. 
+ Info aqui 
 
 
Candidaturas abertas - Bolsas de Estudo 
 
A direção dos Leões de Portugal – Associa-
ção de Solidariedade Sportinguista, IPSS 
informa que a partir de 1 de setembro está 
aberto o período de candidaturas às Bolsas de 
Estudo para o ano letivo de 2022/2023. 
+ Info aqui 
 
 
Congresso “Mais Social” 
 
O Centro Social e Paroquial do Carmo, em 
parceria com diversas Entidades, irá promover 
o Congresso “Mais Social”, no dia 15 de outu-
bro, no Museu de Imprensa da Madeira, em 
Câmara de Lobos. 
Este evento visa a partilha de conhecimentos 
na área da Economia Social. 
Programa e Inscrições aqui  

 
 
 
 
 
 
 
Conferência Internacional "A Empresa  
Social, que Futuro?" 
 
A Cooperativa António Sérgio para a Econo-
mia Social (CASES) promove a Conferência 
Internacional "A Empresa Social, que Futuro?" 
- Coimbra, 26 de setembro 2022. 
 
Atento o crescente debate e interesse no seio 
da UE acerca da figura da empresa social, 
bem como o seu enquadramento em progra-
mas comunitários e internacionais, a CASES, 
considerou relevante introduzir a reflexão so-
bre esta temática no contexto português, co-
nhecendo também a realidade de outros paí-
ses europeus. 
A Conferência que decorrerá em formato pre-
sencial e à distância no Convento de São Fran-
cisco, em Coimbra e contará com a presença 
da Senhora Ministra do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social, Ana Mendes Godi-
nho. 
 
+ Info aqui 
  

 
Troféu Português do  
Voluntariado  
 
Na 14ª Edição do Troféu 
Português do Voluntariado 
irão ser distinguidos vence-
dores em cinco categorias 

diferentes: Categoria Geral, Categoria Jovem, 
Categoria Sénior, Categoria Carreira e Cate-
goria Revelação. As candidaturas decorrem de 
1 de Setembro a 31 de Outubro de 2022.  
 
Este ano também é lançado a 3ª Edição do 
Troféu Português do Voluntariado - Região 
Autónoma dos Açores cujo regulamento 
pode ser acedido aqui. A apresentação de 
candidaturas decorre no mesmo período  (en-
tre 1 de Setembro e 31 de Outubro 2022) e se-
gue os mesmos passos descritos acima.  
+ Info aqui

  
 

LINO MAIA 

 DIVERSOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcb7xxebm3eFEb4Jn7tcdIsAUIaL2VdKlbKvQ2zhtl52z-Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1f53pP9JrIa7geZQ9DYQcKvSWLgGafii3/view?usp=sharing
mailto:asas@asassts.com
mailto:asas@asassts.com
https://www.asassts.com/gca/index.php?id=24771
https://leoesdeportugal.pt/bolsas-de-estudo/
http://www.empregarmais.pt/2022/08/18/congresso-mais-social-2022/
https://www.cases.pt/cies2022/
https://docs.google.com/document/d/1xBBnKvYt0LeJmSPyR8IMwQdPKxUbQwxE/edit?usp=sharing&ouid=105398993736279129118&rtpof=true&sd=true
https://www.convoluntariado.pt/atividades/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado

