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            COVID19  
            Casos em Instituições e Respostas Sociais - ERPI e Lar Residencial  
            Suspensão de reporte 
 
Suspensão do reporte de casos COVID19 em instituições e repostas sociais. 
Nesta linha, fica desativado o procedimento de autodeclararão, por parte das Instituições, dos casos 
de COIVD existentes nas ERPI e Lar Residencial e, naturalmente, também o link de acesso ao for-
mulário. 

Fonte: ISS 

 

 

 

 

 
 Portaria n.º 246/2022, de 27 de setembro 

 
Cria a segunda fase do Programa «Emprego  
+ Digital 2025», programa de formação profis-
sional na área digital 
 

Extracto: 
Artigo 5.º 
Objeto e destinatários da medida 
 
1 - A medida Formação Emprego + Digital, prevista 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 1.º, destina-se à for-
mação e (re)qualificação de ativos empregados, 
através da frequência de percursos de formação 
profissional na área digital. 
2 - São destinatários, independentemente do nível 
de proficiência digital que possuam, todos os tra-
balhadores: 
c) Das entidades da economia social; 
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
são destinatários prioritários os trabalhadores que 
se encontrem numa das seguintes condições: 
a) Trabalhadores que participem nos processos de 
transformação digital das empresas ou das orga-
nizações do setor da economia social; 
 
 
Portaria n.º 244-A/2022, de 27 de setembro 
 
Procede à regulamentação do apoio extraordi-
nário a titulares de rendimentos e prestações 
sociais criado pelo Decreto-Lei n.º 57-C/2022, 
de 6 de setembro 
 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
82/2022, de 27 de setembro 
 
Procede à definição de medidas preventivas 
que permitam fazer face à atual situação e a 
eventuais disrupções futuras, tendo sempre 
em vista a garantia da segurança do abasteci-
mento de energia. 
 

Extracto: 
Medida CR8: Promover, na medida do possível, práticas 
de gestão dos recursos humanos que permitam a redu-
ção dos consumos energéticos (por exemplo, avaliando 
as poupanças energéticas do recurso ao teletrabalho) 
—  Ações sem investimento. . . — Adoção de práticas de 
gestão dos recursos humanos que permitam a redução 
dos consumos energéticos (por exemplo, avaliando as 
poupanças energéticas do recurso ao teletrabalho), sem-
pre que viável; 

— Ações de informação no âmbito das poupanças asso-
ciados ao consumo energético, bem como das desloca-

ções casa -trabalho-casa. 
  Apresentação do Plano de Poupança de Ener-

gia 2022-2023 
 
 
Guia Prático 
Garantia para a Infância, aqui 
 
Legislação aplicável: 
 
 Portaria n.º 224/2022, de 6 de setembro 

Atualiza os montantes do abono de família para cri-
anças e jovens, procedendo à alteração da Portaria 
n.º 276/2019, de 28 de agosto; 

 
 Portaria n.º 223/2022, de 6 de setembro 

Estabelece o limite do rendimento de referência pre-
visto na alínea c) do artigo 4.º do Decreto; 
 

 Regulamentar n.º 3/2022, de 19 de agosto. 
Regulamenta a Garantia para a Infância 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-2022-201509702
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-2022-201509702
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-2022-201509702
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/244-a-2022-201511983
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/244-a-2022-201511983
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-c-2022-200734337
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/82-2022-201509699
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/82-2022-201509699
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDYyNAMAsZL1lgUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDYyNAMAsZL1lgUAAAA%3d
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14934/4004+-+Garantia+para+a+infancia/6126c563-7fcc-4695-a0f2-0b5af03c113d
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/224-2022-200691263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2019-124256710
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2019-124256710
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/223-2022-200691262
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
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Casa Aberta I Senha Digital para vacina de 
reforço covid-19 disponível para profissio-
nais dos Cuidados Continuados, bombei-
ros e estagiários clínicos 
Mais informações disponíveis em https://co-
vid19.min-saude.pt/casa-aberta/. 
 
 

 
Inquérito Avaliação Externa - 
Quaternaire 
Projeto Capacitação Institucio-
nal das Organizações da Eco-
nomia Social, membros do Con-

selho Nacional para a Economia Social 
(CNES) 
 
Como é do conhecimento das nossas associ-
adas, a CNIS tem em curso um Projeto no  
âmbito da Capacitação Institucional das Or-
ganizações da Economia Social membros 
do Conselho Nacional para a Economia Social 
(CNES), financiado pelo POISE – Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego, do 
Portugal 2020. Incluem-se neste projeto, no-
meadamente: 

 Gabinete de Apoio Técnico/Departa-
mento Técnico para robustecimento da 
capacitação institucional da CNIS, não 
só ao nível da sua capacidade de repre-
sentação e negociação, mas igualmente 
de apoio às associadas prestado por 
esta equipa (ao nível do funcionamento 
das respostas sociais, PEDEPE, Ses-
sões Explicativas...); 

 Plataforma ROTASS - Rede Operacio-
nal e Técnica de Apoio ao Setor Soli-
dário dedicada à promoção do trabalho 
em rede, promovendo o intercâmbio de 
informação e de partilha de boas práti-
cas no setor; 

 Gabinete de Auditoria para a realiza-
ção de auditorias económico-financei-
ras.  

A avaliação externa das atividades do Projeto 
é obrigatória e imprescindível para a melhoria  

 

 
 

do trabalho desenvolvido, assim como para a 
concretização dos indicadores de realização 
contratualizados. 

A Quaternaire, entidade avaliadora externa 
contratada para a realização da avaliação do 
Projeto, vai enviar a partir do endereço ava-
liacao_cnis@quaternaire.pt um email às 
Instituições associadas que contactaram 
com estas atividades, para resposta a um 
breve inquérito, confidencial, cujos resulta-
dos serão exclusivamente utilizados no âmbito 
do projeto. Esta avaliação é extremamente im-
portante para a melhoria do desempenho do 
projeto pelo que apelamos a todas as associ-
das que recebam este e-mail, a participação 
no mesmo, até ao próximo dia 06 de outu-
bro.   

 
  
A Confederação Nacional de Instituições de 
Solidariedade (CNIS) divulga a prestação de 
serviços de apoio por parte do gabinete de au-
ditoria da CNIS, com objetivo de elaboração de 
relatório económico-financeiro e assessoria 
estratégica e operacional a Instituições associ-
adas 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 financeira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabi-
nete, a Instituição deverá enviar um email para 
gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no tí-
tulo do email “CNIS | Gabinete de auditoria | 
“Nome da Instituição”, disponibilizando uma 
pessoa responsável para ser contactada no 
prazo de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
Seminário com o tema “O Enquadramento 
Jurídico-legal dos Cargos de Direção Téc-
nica e Coordenação Pedagógica” 
 
Dia: 11 de outubro na Casa da Comunidade 
Sustentável, com início às 14h30 ate às 
17h30. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
+ Info e inscrições aqui 
 

https://covid19.min-saude.pt/casa-aberta/
https://covid19.min-saude.pt/casa-aberta/
mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
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Sessão de Esclarecimento “IEFP – Progra-
mas de Emprego e Programas de Forma-
ção” 
 
Dia: 12 de Outubro às 14h30 
Esta sessão decorrerá nas instalações da 
UDIPSS de Leiria e é organizado em colabo-
ração com o IEFP – Instituto do Emprego e  
Formação Profissional e abordará os seguin-
tes pontos: Programas de Emprego (CEI, 
CEI+, Estágios e CES); Programas de Forma-
ção: Formação à medida – ativos empregados 
e desempregados; Centro Qualifica (processo  
de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências) 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Ciclo de Seminários em Legislação Laboral 
 
Dias: 13, 18 e 21 de outubro na Casa da  
Comunidade Sustentável em Aveiro 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
Para aceder a mais informação e inscrição em 
cada uma das sessões, aceder aqui  
A participação nas 3 sessões confere aos Con-
tabilistas Certificados 18 créditos para efeitos 
de controlo de qualidade da OCC. 
 
 
24ª Edição | "Comparticipações Familia-
res/Utente: da Teoria à Prática" 
 
Dias: 24 e 25 de outubro, das 10h00 às 13h00 
Esta ação visa dotar os participantes de ferra-
mentas e competências para o correto cálculo 
das comparticipações familiares/utente nas 
respostas sociais típicas, com acordo de coo-
peração com o ISS. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Ação de Formação “Processos individuais 
dos Utentes área de idosos”  I  Via online 
 
Dia: 27 de outubro, das 09h30m às 12h30m.  
Uma iniciativa da UDIPSS de Setúbal 
 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 

 
 
8ª Edição | "Direito Laboral Para a Direcção 
Técnica" 
 
Dias: 25 e 29 de novembro das 09h30 às 
17h30. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Ação de Formação “Processos individuais 
dos Utentes área de idosos”  I  Via online 
 
Dia: 27 de outubro, das 09h30m às 12h30m.  
Uma iniciativa da UDIPSS de Setúbal 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição | Férias, Feriados e Faltas -  Da 
Teoria à Prática 
No âmbito da gestão dos Recursos Humanos, 
a Ação de Formação “Férias, feriados e faltas  
- Da teoria à prática" que objetiva munir os par-
ticipantes de conceitos de direito do trabalho, 
nomeadamente quanto a férias, feriados e fal-
tas, aplicando os mesmos em casos práticos. 
Dias: 30 de novembro, das 17h00 às 19h00 e 
dia 05 de dezembro, das 9h30-13h00 e 14h00 
às 17h30. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 
 

 
Sessão de Apresentação 
da 2ª Edição do "Guia 
das Exigências em Esta-
belecimentos de Apoio 
Social e IPSS", e 
Debate-formação "IPSS, 
Presente e Futuro" 
 
Estas duas sessões são 

promovidas pela Fundação UNITATE e a 
UDIPSS-Guarda e terão lugar no próximo dia 
7 de Outubro, entre as 09h00 e as 13h00, na 
sede da UDIPSS-Guarda.  
Inscrição: https://unitate.type-
form.com/to/cxTB18uD 
 
 
 

https://forms.gle/Ya8vgT1PSpfK1B5x6
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2022/09/A-UDIPSS-de-Aveiro-Ciclo-de-Seminarios-em-Legislacao-Laboral.pdf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/24-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/76
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/8-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/72
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/8-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/72
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/73
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FcxTB18uD&h=AT28igYMyWiINfec-rE76iYj8G2N5f2oQv74NTi3Nk6SYrxlYxNZu93FiOqHXguSJiNo8RsNZxPs52guj27cqkZaaJJExjFj5cxmZh6S4GyBuTYSwR58q7cfChrGWtXAyH_uzHC5nCwX9L-DtEs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2IXJPPGFwG7qOUGiz2f1U5FLEUhGiRMVtDIHV0mCJXsas9ONWiTA__7S3qSsTA7ty0MdxRN0Z8b4JhsZy3rlmDCMGHGRSy2nyeS4SPbn2XABXmSbyWsI8eezpoTt5JGhzqdNFZY9ykjwc5LrdPALUi8KFkbZHSr0knjues2RxCGuySYElEUhSfZkcqJ4WLrAaRSc-k6Fa_xW-vPYZWb95bnJ6Uy0bVUDk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FcxTB18uD&h=AT28igYMyWiINfec-rE76iYj8G2N5f2oQv74NTi3Nk6SYrxlYxNZu93FiOqHXguSJiNo8RsNZxPs52guj27cqkZaaJJExjFj5cxmZh6S4GyBuTYSwR58q7cfChrGWtXAyH_uzHC5nCwX9L-DtEs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2IXJPPGFwG7qOUGiz2f1U5FLEUhGiRMVtDIHV0mCJXsas9ONWiTA__7S3qSsTA7ty0MdxRN0Z8b4JhsZy3rlmDCMGHGRSy2nyeS4SPbn2XABXmSbyWsI8eezpoTt5JGhzqdNFZY9ykjwc5LrdPALUi8KFkbZHSr0knjues2RxCGuySYElEUhSfZkcqJ4WLrAaRSc-k6Fa_xW-vPYZWb95bnJ6Uy0bVUDk
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Workshop "Cuidadores e Demência” 
 
O evento terá lugar no Auditório do Centro Cul-
tural Luís Teixeira em Valpaços, no dia 07 ou-
tubro, das 14h00 as 17h00. É uma iniciativa da 
APPACDM de Valpaços. 
 
Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar e 
informar toda a população participante, para a 
problemática de algumas patologias do foro 
mental, como por exemplo, as Demências. 
Inscrições:formção.appacdmvalp@gmail.com 
Preço: Donativo 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comemoração dos 50 anos do Centro So-
cial Paroquial de S. Martinho de Candoso 
 
Dia 8 de outubro, pelas 15h00 
O programa pode ser consultado aqui 
 

 
Gala de Fados Solidária 
 
A APCV – Associação de Paralisia Cerebral 
de Viseu foi selecionada pelo grupo solidário 
Mangualde Fazer a Diferença, para ser con-
templada no evento solidário que anualmente 
é organizado por estes elementos. 
Assim irá decorrer no próximo dia 08 de outu-
bro uma Gala de Fados Solidária a reverter 
para a APCV. 
Bilhetes para venda disponíveis na Instituição. 
 
 
 
Seminário “Os Novos Desafios na Interven-
ção Social” 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Car-
cavelos leva a efeito no dia 15 de outubro, 
pelas 10h, o Seminário “Os Novos Desafios na 
Intervenção Social”. Serão Palestrantes a Pro-
fessora Maria João Pena (Diretora da Licenci-
atura em Serviço Social do ISCTE – Instituto 
Universitário de Lisboa), e a Dra. Carla Se-
medo (Vereadora da Câmara Municipal de 
Cascais). 
 

 
 
A inscrição é gratuita e haverá direito a uma 
Certificado / Diploma de Participação. 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
VIII EDA - Encontro de Desporto Adaptado 
 
Uma iniciativa da AACCB - Associação de 
Apoio à Criança do Distrito de Castelo 
Branco, uma IPSS que apoia Jovens e Adul-
tos, com idades superiores a 16 anos, com De-
ficiência e Doença Mental, na valência 
de CACI e Lar Residencial, com sede no dis-
trito de Castelo Branco. 
Este é um Projeto cofinanciado pelo INR. I.P., 
em colaboração da Special Olympics Portu-
gal, a decorrer nos dias 19, 20 e 21 de Ou-
tubro de 2022. 
 
 
CURPI de São João da Talha no âmbito do seu 
40ª aniversário, irá realizar no dia 21 de outu-
bro, com inicio pelas 9h, um Seminário subor-
dinado ao tema: “CURPI 40 anos Percursos 
e Desafios. O seminário irá realizar-se no au-
ditório do Centro Português para os Refugia-
dos, na Rua Sra. da Conceição, n.º 20, Boba-
dela. 

 
A participação é gratuita mas sujeita a inscri-
ção através do link abaixo indicado.   
Link para inscrição: 
https://forms.gle/Ny5JGBUXfYsmXmKHA 
 
O Programa pode ser consultado aqui 
 
 
 
 
 
 
Orientações gerais para propostas de pu-
blicações no âmbito da iniciativa “Sabia 
que…?” 
 
Campanha Primeiros Anos a Nossa Priori-
dade 
 
Uma iniciativa promovida pelo ProChild Co-
LAB que conta com a colaboração dos parcei-
ros da campanha. 
» Posts publicados de junho a setembro, aqui 
» Orientações gerais para propostas de publi-
cações no âmbito da iniciativa “Sabia que…?”, 
aqui 
 

 DIVERSOS 

https://drive.google.com/file/d/1KHnXN5QmrbhZPNpmsXXQWGZNjj0cVFuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xp8AfCYBIBPTd_6gpAEZtbbPJA-g4QQv/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/apcvviseu
https://www.facebook.com/centrocomunitariopcarcavelos/photos/a.241758765919007/5680545762040253/
https://forms.gle/Ny5JGBUXfYsmXmKHA
https://drive.google.com/file/d/17vFHyVtgb1BydozC4eUUlYSH1dCIU-BX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NsmzNPyaHHpLGamzvxOJri2EX-BQCvDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zpvc_pGzl-WwA0GMh9Qr6_WWKGhC9A5/view?usp=sharing
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Pós-Graduação em Gestão 
de Organizações de  
Economia Social 
 
Estão abertas as inscrições 
para a 13.ª edição (11.ª edição 
no Porto) desta pós-graduação 

da responsabilidade da ATES – Área Trans-
versal de Economia Social da Católica Porto 
Curso que abrange os vários domínios rele-
vantes para a gestão destas organizações or-
ganizados em 4 módulos:  
o Sustentabilidade das Organizações de 

Economia Social; 
o Gestão Estratégica de Pessoas; 
o Contabilidade, Fiscalidade, Enquadra-

mento Jurídico e Auditoria; 
o Trabalho de projeto. 

 
+ Info aqui 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Prémio Envelhecimento Ativo Dr.ª Maria 
Raquel Ribeiro 
 
Este prémio é uma iniciativa da Associação 
Portuguesa de Psicogerontologia, em colabo-
ração com a Santa Casa e a Fundação Monte-
pio. É uma distinção anual que tem por objetivo 
reconhecer a vida e atividade de pessoas com 
80 e mais anos, que continuam a desenvolver 
atividade profissional ou cívica relevante.  
Mais informações 
em: https://www.scml.pt/premios-e-investi-
gacao/envelhecimento-ativo/.   

 
 

34º Encontro da Pastoral Social 
 
A pandemia, a guerra e os pobres é o tema do 
nosso próximo Encontro da Pastoral Social 
promovido pelo Secretariado Nacional da Pas-
toral Social e pela Comissão Nacional da Pas-
toral da Saúde. 
Será em Fátima, de 17 a 19 de outubro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINO MAIA 

 
 

 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1EwzGW7W4Qk-PUoQlQntN9Y-FMnLzAa0B/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true
https://www.scml.pt/premios-e-investigacao/envelhecimento-ativo/
https://www.scml.pt/premios-e-investigacao/envelhecimento-ativo/

