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Assembleia Geral da UDIPSS-Évora 

 
A Assembleia Geral irá ter lugar no dia 23 de 
Novembro na Unidade de Ação Social de 
Évora da Fundação UNITATE, sita, em 
Évora, na Travessa do Cordovil, 3, pelas 
17h30. 
Os documentos suporte da Assembleia Geral 
podem ser consultados aqui 
 

Assembleia Geral da UIPSS de Bragança  

 
No dia 24 de Novembro, pelas 11h00, nas 
instalações da sede da UIPSSDB, na Funda-
ção Betânia, em Bragança, irá realizar-se a 
Assembleia Geral para apreciação e votação 
do Plano de Atividades e Orçamento para 
2023. 
Convocatória e credencial aqui 

 
2.ª Edição da Ação de Formação, com o 
tema: “O Cálculo das Comparticipações 
Familiares - Procedimentos Práticos” 
 
Dias: 14 e 15 de novembro, em formato pre-
sencial, na Casa da Comunidade Sustentável 
das 09h30 às 17h00. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
+ Info e inscrições aqui 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
Decreto-Lei n.º 78/2022, de 7 de novembro 
 
Altera a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que 
aprova medidas especiais de contratação pú-
blica, o Código dos Contratos Públicos e o De-
creto-Lei n.º 60/2018, de 3 de agosto, que pro-
cede à simplificação de procedimentos admi-
nistrativos necessários à prossecução de ativi-
dades de investigação e desenvolvimento. 
 
Portaria n.º 269/2022, de 8 de novembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constitui a Comissão de Acompanhamento, 
Monitorização e Avaliação do Estatuto do Cui-
dador Informal 
(A CNIS também faz parte da Comissão de 
Acompanhamento) 
 
 
Portaria n.º 270/2022, de 9 de novembro 
 
Alteração à Portaria n.º 259/2022, de 27 de ou-
tubro, que determina a extensão do contrato 
coletivo e suas alterações entre a Confedera-
ção Nacional das Instituições de Solidariedade 
- CNIS e a FEPCES - Federação Portuguesa 
dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Ser-
viços e outros 
 
 
Portaria n.º 271/2022, de 9 de novembro 
 
Alteração à Portaria n.º 260/2022, de 28 de ou-
tubro, que determina a extensão do contrato 
coletivo e suas alterações entre a Confedera-
ção Nacional das Instituições de Solidariedade 
- CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos 
dos Trabalhadores em Funções Públicas e So-
ciais – FNSTFPS. 
 
 
Portaria n.º 272/2022, de 10 de novembro 
 
Define os preços dos cuidados de saúde e de 
apoio social prestados nas respostas de am-
bulatório e internamento da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LEGISLAÇÃO 

 
 Nos termos previstos nos Estatutos da CNIS, 

convocam-se as Associadas a reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 
26 de novembro de 2022, às 09h45, no hotel 
Cinquentenário em Fátima. 
 
A Convocatória da Assembleia Geral da 
CNIS, pode ser consultada aqui 

https://drive.google.com/file/d/1TrkO64atW857QsY_GdoEup2p6YQgqNn0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_E8BL1Df7ct4a6s1-kbozqR6YdUMueGM/view?usp=share_link
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20221018_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventoZmlTPBL
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/78-2022-203083713
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/78-2022-203083713
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/30-2021-163728569
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/60-2018-115886130
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/60-2018-115886130
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/269-2022-203160517
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/269-2022-203160517
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/269-2022-203160517
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/270-2022-203176916
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/270-2022-203176916
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/259-2022-202742767
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/271-2022-203176917
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/271-2022-203176917
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/260-2022-202787492
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/272-2022-203283190
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/272-2022-203283190
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/11/Convocat%C3%B3ria-AG26nov.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/11/Convocatória-AG26nov.pdf
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A UDIPSS de Setúbal tem programada as 
seguinte ações de formação, via online: 
 
“Cuidados e Procedimentos para ajudantes 
de ação direta e auxiliares de ação médica 
em ERPI e SAD” 
 
Dias: 15 e 29 de novembro das 14h30m às 
17h30m 
+ Info e inscrições aqui 
 
“Férias, Faltas, Feriados e Trabalho por 
Turnos” 
 
Dia: 17 de novembro, das 14h30m às 17h30m 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Formação certificada “Direito do Trabalho” 

Dia: 21 de novembro, no Auditório da Biblio-
teca - Tomar 

Uma iniciativa da UDIPSS-Santarém 

A importância do regime de férias, faltas e li-
cenças é importante tendo em conta a harmo-
nização de legislação dispersa por diversos di-
plomas. 

Formação presencial com interação do forma-
dor e dos formandos da qual destacamos: 
Quais as Convenções Coletivas de Trabalho 
celebradas pela CNIS. 
Progressão na carreira das Educadoras de In-
fância e contagem de tempo de serviço. 

Flyer da formação aqui 

Inscrições 
em: https://forms.gle/HzsKcV9Byrn1e2kf7 
 
 
A UDIPSS do Porto tem programada as se-
guintes ações de formação, via Zoom: 
 
“Operacionalização de empreitada de obra 
pública” 
 
1ª Edição: 19 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 21 e 23 de novembro, das 17h00 às 
20h00; 
2ª Edição: 26 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 28 e 30 de novembro, das 17h00 às 
20h00. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 

 
9ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - Da  
Teoria à Prática 
 
Dia: 30 de novembro, das 17h00 às 19h00 e 
dia 05 de novembro,9h30-13h00 e 14h00 às 
17h30 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição "Direito Laboral para a Direção 
Técnica" 
 
Dias. 7 e 14 de dezembro das 09h30 às 
17h30. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 
 
Fundação Irene Rolo promove exposição 
de esculturas “Trilhos da serra e da inclu-
são” 
 
A Fundação Irene Rolo promove uma exposi-
ção de esculturas denominada “Trilhos da 
serra e da inclusão”, que estará patente ao pú-
blico de 15 de novembro a 09 de dezembro, 
no Centro Comercial Tavira Gran-Plaza. Esta 
atividade é enquadrada no projeto “Da Serra 
ao Mar”, financiado pela Rota Solidária – As-
sociação Teia D’Impulsos. 
A Mistura improvável de materiais como: 
barro, arame, papel, galhos de árvore, cortiça, 
entre outros, deu corpo a esculturas que nos 
remetem para paisagens e vivências da nossa 
serra.   
Envolver pessoas com deficiência na elabora-
ção dos referidos trabalhos, constitui uma 
oportunidade para o desenvolvimento das 
suas competências pessoais e sociais. Preten-
demos, também, que o público reconheça o 
potencial artístico das pessoas com deficiên-
cia. Quando nos focalizamos naquilo que ca-
cada um consegue fazer e não na sua defici-
ência estamos a contribuir para a inclusão so-
cia. 
 
 
 

 
» Norma Nº 008/2022 de 10/11/2022 
Campanha de Vacinação Sazonal contra a 
COVID-19: Outono/ Inverno 2022-2023 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://drive.google.com/file/d/1IouG9dge9yc6edvsJ4SkgQ8lAB7RghUV/view?usp=share_link
https://forms.gle/HzsKcV9Byrn1e2kf7
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/operacionalizacao-de-empreitada-de-obra-publica/77
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/73
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/79
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma_008_2022_act_10112022-pdf.aspx
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»  DGS atualiza recomendações na área das 

infeções respiratórias - Pessoas com sinto-

mas 

A DGS publica ainda um outro documento apli-
cável às pessoas que têm sintomas de infeção 
respiratória ou teste positivo para a COVID-19, 
e que recorda um conjunto de medidas de pre-
caução para com outras pessoas, em  ... 
Abrir documento aqui 
 
 
 
 
 
 
Conferência "Avanços e Desafios na  
Demência-Inovação e Acesso a Cuidados"  
 
Dia: 15 de novembro via zoom. 
Nesta conferência irão ser abordados 4 gran-
des temas: Políticas Públicas, Investigação, 
Empoderamento do Cidadão com Demência e 
Questões Éticas e Jurídicas.  
Pode consultar o programa e inscrever-se 
em https://alzheimerportugal.org/programa-
conferencia22/ 
 
 
Webinar “Gestão Financeira Eficiente nas 
IPSS” 
 
Dia: 29 de novembro das 9h30 às 12h30, via 
zoom 
Uma iniciativa da ChildDiary em parceria com a 
CNIS. 
Llink para as inscri-
ções:: https://forms.gle/paUnH5juq8zzeFU78 
Programa aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
» DGS atualiza recomendações na área das 
infeções respiratórias 
O documento “Infeções das Vias Respiratórias 
– Recomendações 2022-2023, define quatro 
grupos de recomendações para a época de 
outono-inverno, que passam pela vacinação, 
pelas medidas de higiene e  ... 
Abrir documento aqui 
 
 

 
 
 
ATES - UCP | Mecanismo de 
Prestação de Contas trans-
parente 

 
Foi desenhado e construído, colaborativa-
mente, no âmbito do Projeto “Transparência 
nas Organizações de Economia Social portu-
guesas”, promovido pela ATES – Área Trans-
versal de Economia Social da Universidade 
Católica Portuguesa no Porto. 
 
+ Info aqui  
 
 
 
 

 
 

LINO MAIA 

 
 

 DIVERSOS 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas-pdf.aspx
https://alzheimerportugal.org/programa-conferencia22/
https://alzheimerportugal.org/programa-conferencia22/
https://forms.gle/paUnH5juq8zzeFU78
https://drive.google.com/file/d/1x2TuNyrjNpDa57jFlWmmjO4IW_MX5WAU/view?usp=share_link
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pdf.aspx
https://www.porto.ucp.pt/transparenciaOES#_blank
https://www.porto.ucp.pt/transparenciaOES#_blank
https://www.porto.ucp.pt/transparenciaOES#_blank
https://drive.google.com/file/d/1fwUHc1OXiYH6FaCTGFVV9xGo_KDYXaKo/view?usp=share_link

