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Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social 

 
 
 
 

Republicação do Aviso 
Nº 02/C03-i01/2021 
 
O Aviso Nº 02/C03-
i01/2021 – Requalifi-

cação e alargamento da rede de equipa-
mentos e respostas sociais foi republicado 
a 23 de fevereiro de 2022, com a alteração 
dos pontos 4.6 e 9.1.4, referentes ao cumpri-
mento de critérios de eficiência energética e 
de procura de energia primária inferior em, 
pelo menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios 
com necessidades quase nulas de energia), 
incluindo a respetiva certificação. 
 
» Submissão de Candidaturas aqui, entre o dia 
07 de dezembro de 2021 e 07 de março de 2022. 
» Ver documentação aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inquérito Avaliação Externa - Qua-
ternaire 
 

Projeto Capacitação Institucional das Organi-
zações da Economia Social, membros do Con-
selho Nacional para a Economia Social (CNES) 
 
Como é do conhecimento das nossas associadas, 
a CNIS tem em curso um Projeto no âmbito da 
Capacitação Institucional das Organizações 
da Economia Social membros do Conselho Na-
cional para a Economia Social (CNES), financiado 
pelo PO ISE – Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego, do Portugal 2020. 

 

Ler mais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Portaria n.º 100/2022 
Fixa o montante do subsídio a atribuir ao cuidador informal principal e do ren-
dimento de referência do seu agregado familiar

 
 

»  Monofolha  
 

Cuidador Informal – Monofolha 1  

»  Monofolha  
 

Cuidador Informal – Monofolha 2  

 
 
 
 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais 
 
Despacho n.º 2390-B/2022 
Aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2022 relativamente aos rendimentos 
de trabalho dependente por titulares residentes no continente 
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https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Aviso_PRR_Equipamentos+Sociais_Republicacao.pdf/8cef1d3c-66ee-4992-86c2-7c57a700e956
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Aviso_PRR_Equipamentos+Sociais_Republicacao.pdf/8cef1d3c-66ee-4992-86c2-7c57a700e956
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Aviso_PRR_Equipamentos+Sociais_Republicacao.pdf/8cef1d3c-66ee-4992-86c2-7c57a700e956
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Aviso_PRR_Equipamentos+Sociais_Republicacao.pdf/8cef1d3c-66ee-4992-86c2-7c57a700e956
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_3a-republicacao-3.pdf
https://cnis.pt/informacoes-2/?preview=true
https://cnis.pt/informacoes-2/?preview=true
https://cnis.pt/informacoes-2/?preview=true
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/100-2022-179503383
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17083135/ECI+Monofolha+1/83656078-2652-4d10-9353-b2aa0164ee47
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17083135/ECI+Monofolha+2/e5d1e68d-aba8-4c85-85cb-267625366113
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2390-b-2022-179598696
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DGS atualiza Normas 
 
A Norma 015/2020 e a Norma 019/2020 re-
comendam os contactos de alto risco a re-
correr, preferencialmente, ao teste rápido de 
antigénio de uso profissional (TRAg). O pri-
meiro deve ser realizado o mais precoce-
mente possível após a data da última expo-
sição ao caso confirmado e o segundo (após 
um primeiro teste negativo ou na ausência 
da realização do primeiro teste) entre o 3.º e 
o 5.º dia desde a data da última exposição 
ao caso confirmado.   
A DGS estabelece, por outro lado, que os 
contactos de alto risco podem também reali-
zar um autoteste, exceto em instituições de 
apoio ou acolhimento a populações mais 
vulneráveis. No caso de o resultado do auto-
teste ser positivo, deve ser feito um teste de 
confirmação por TAAN ou TRAg de uso pro-
fissional, preferencialmente, no prazo de 24 
horas.  
Os diversos sistemas de informação serão 
adaptados, de forma faseada, até à próxima 
segunda-feira, dia 28 de fevereiro, entrando 
de imediato em funcionamento as medidas 
necessárias a garantir que apenas são colo-
cados em isolamento, nomeadamente pelo 
SNS24, os utentes com teste positivo para 
Covid-19. 
 

 »  Norma nº 015/2020 de 24/07/2020 atua-
lizada a 23/02/2022 
COVID-19: Rastreio de Contactos 
 

 » Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atua-
lizada a 23/02/2022 
COVID-19: Estratégia Nacional de Testes 
para SARS-CoV-2  
 

 
 
 
 
 

                                                                                             
Prémio BPI Fundação ”la 
Caixa” Capacitar 2022 
Promover a autonomia de pes-
soas com deficiência e doença 
mental 

 
O Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar tem por 
objetivo impulsionar projetos a executar em território 
nacional que promovam a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência, doença mental ou 
outras doenças, bem como das suas famílias, com es-
pecial enfoque na sua autonomia, empregabilidade e 
bem-estar. 
Candidaturas: de 24 de fevereiro a 21 de março de 
2022, até às 17h00 
Para apoiar as entidades no processo de candidatura, 
o BPI e a Fundação ”la Caixa” irá realizar uma sessão 
de esclarecimento por prémio, com dicas para uma 
boa candidatura. Inscrições aqui 
 
+ Info aqui 
 

 
 

 
5ª Edição do Selo Protetor -   
Garantir Os Direitos Da Criança Em 
Todos Os Contextos De Vida 
 
O projeto SELO PROTETOR constitui-

se como um sistema integrado de gestão do risco e 
perigo e representa uma oportunidade de autodiagnós-
tico e capacitação dirigida às Entidades com Compe-
tência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) no 
âmbito da promoção e proteção dos Direitos da Cri-
ança, de acordo com o previsto no Artigo 7º da Lei de 
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. 
As candidaturas decorrem entre 23 de fevereiro e 31 
de maio de 2022 
 
+ Info aqui 
 
 
 
 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://submission.eposters.pt/inscricao_sessao_esclarecimento_capacitar/
https://fundacaolacaixa.pt/pt/premio-bpi-fundacao-la-caixa-capacitar
https://www.cnpdpcj.gov.pt/selo-protetor
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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 efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, 
a Instituição deverá enviar um email para: gabine-
teauditoria@cnis.pt, enunciando no título do email 
“CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da Institui-
ção”, disponibilizando uma pessoa responsável 
para ser contactada no prazo de 24 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
17ª Edição | 

"Comparticipações Familiares/Utente: da Teo-
ria à Prática"  I Zoom 
Dia: 9 e 11 de março, das 9h30 às 12h30 

Inscrição e + Info aqui 
 
4ª Edição | Workshop "Plano Individual do 
Idoso"  I Zoom 
Dia: 30 de abril, das 09h00 às 13h00. 

3ª Edição | "Operacionalização da contrata-
ção pública" I Zoom 
 
Dias:25 e 27 de maio, das 16h30 às 19h30 
 
Dias:25 e 27 de maio, das 16h30 às 19h30 
Dia: 29 de maio, das 9h30 às 12h30 

Inscrição e + info aqui 

Inscrição e + Info aqui 
 

 
Código dos Contratos Públicos | O Ajuste Direto e a Consulta Prévia   
Sessões práticas, Plataforma Zoom 
 
Dias: 10 e 11 de março, das 10h00 - 13h00 
Público-Alvo: Direções, Direções Técnicas, Contabilistas 
Formação: Certificada 
Inscrição aqui 
+ Info aqui 
 
 
 
 
 
» Campanha “E se o Voluntariado acabasse amanhã?” 
 
Uma iniciativa da CPV Jovem que visa promover o 
Voluntariado Jovem em Portugal. 
São convidados todos os jovens dos 15 aos 30 
anos residentes em Portugal a responder a este 
inquérito até dia 29 de abril.  

Após a recolha, análise e tratamento dos dados 
por parte da CPV, será criado um relatório com um 
retrato fiável do Voluntariado Jovem em Portugal. 
Este será divulgado e, posteriormente, desenvol-

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/17-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/45
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/49
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/47
https://docs.google.com/forms/d/1MgORcU3J_WyF65-glEmsQbMCmOAPAdfx06QwXMCrsyU/edit
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-santarem-duas-sessoes-praticas-de-acao-formativa/
https://forms.gle/zTUSqALYtMmj7HG2A
https://forms.gle/zTUSqALYtMmj7HG2A
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ver-se-á uma estratégia de atuação que vá ao en-
contro dos desafios, desejos e ambições dos Jo-
vens em Portugal no âmbito do Voluntariado. A fi-
nalidade última desta iniciativa é promover o Vo-
luntariado Jovem em Portugal.   
 

Esta campanha está nas redes sociais Instagram 
e Facebook  
Esta é a página oficial da iniciativa, que pedimos 
que partilhem. 
Caso tenham interesse em afixar alguns cartazes 
na vossa organização, podem encontrá-los aqui. 
O QRCode faz a ligação direta ao questionário. 

» Projeto “Pedagogia em creche: Formar para liderar e liderar para a (trans)formação praxeológica 
 
Objetivos gerais: 
(a) caracterizar e enquadrar a liderança pedagó-
gica nos contextos de creche, em Portugal, atra-
vés do estudo e análise dos seus papéis, funções 
e atribuições; 
(b) estudar e compreender os processos de forma-
ção e desenvolvimento profissional que contri-
buem para o reconhecimento e explicitação de 
uma liderança pedagógica em creche; 
(c) avaliar e compreender os efeitos de uma pro-
posta de formação e desenvolvimento profissional  
 
 
 
 

 
 
das lideranças pedagógicas na melhoria da quali-
dade e na (trans)formação praxeológica em con-
texto de creche. 
Este estudo é desenvolvido por Daniela Silva, co-
autora do Livro “Juntos … pela criança na creche”, 
lançado pela CNIS em 2016. 
 
Neste âmbito, caso esteja interessado(a) em parti-
cipar neste projeto aceda a este link: 
https://forms.gle/Ht1MA671YWEb2CzY8 
Quaisquer dúvidas e/ou questões devem contactar: 

969721378 ou maisinfanciaportugal@gmail.com

» Apresentação Pública em Bragança do estudo  

  "Ageing in Place - Envelhecimento em casa e na Comunidade" 

 
Dia: 11 de março, das 14h30 às 16h30, no Audi-

tório Paulo Quintela em Bragança. 

A Fundação Calouste Gulbenkian desenvolveu um 
estudo designado “Ageing in Place – Envelheci-
mento em casa e na Comunidade” (https://gulben-
kian.pt/publication/ageing-in-place-estudo/), onde  

 
a AZIMUTE, com o projeto “Aldeias Pedagógicas” 
implementado nos Municípios de Bragança e Vimi-
oso, pela inovação e resultados alcançados, foi 
uma das boas práticas referenciadas no estudo. 
O conceito de “ageing in place” é atualmente um 
dos mais importantes no domínio da gerontologia, 
valorizando intervenções em diferentes escalas: 
nacional, regional, comunitária e individual 

 

» Repetição da votação na Europa para a eleição da Assembleia da República I Nota 

Informativa 

A documentação eleitoral já começou a ser enviada para os eleitores recenseados pelo cír-

culo da Europa e que votam por via postal para repetirem a votação na eleição da Assem-

bleia da República. 

                         Ler mais 

Lino Maia 

https://www.instagram.com/convoluntariado/
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado
https://www.convoluntariado.pt/atividades/e-se-o-voluntariado-acabasse-amanh%C3%A3
https://drive.google.com/drive/folders/1eOef3spF_aqSw0hn57Je79rxEucKNVt_?usp=sharing
https://forms.gle/Ht1MA671YWEb2CzY8
http://rotass.cnis.pt/apresentacao-publica-em-braganca-do-estudo-ageing-in-place-envelhecimento-em-casa-e-na-comunidade/
https://gulbenkian.pt/publication/ageing-in-place-estudo/
https://gulbenkian.pt/publication/ageing-in-place-estudo/
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/comunicacao-e-media/comunciados-de-imprensa/repeticao-da-votacao-na-europa-para-a-eleicao-da-assembleia-da-republica
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/comunicacao-e-media/comunciados-de-imprensa/repeticao-da-votacao-na-europa-para-a-eleicao-da-assembleia-da-republica
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/comunicacao-e-media/comunciados-de-imprensa/repeticao-da-votacao-na-europa-para-a-eleicao-da-assembleia-da-republica

