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Sessão de Informação Gratuitidade Creche | 27 julho 

 

A medida de Gratuitidade da Creche foi criada 

através da publicação da Portaria n.º 271/2020, 

de 24 de novembro, que “define as condições 

específicas do princípio da gratuitidade da fre-

quência de creche, em cumprimento do disposto 

no n.º 1 do artigo 146º da Lei n.º 2/2020, de 31 

de março”, prevendo a aplicação deste princípio, 

no ano letivo de 2020/2021, a todas as crianças 

abrangidas pelo 1.º escalão de rendimento 

da comparticipação familiar e pelo 2.º esca-

lão, a partir do segundo filho. Com a publica-

ção da Portaria.º 199/2021, de 21 de setem-

bro, a partir do ano letivo 2021/2022, a me-

dida passou a abranger todas as crianças 

abrangidas pelos 1.º e 2.º escalões de rendi-

mentos da comparticipação familiar. A Lei n.º 

2/2022, de 3 de janeiro apresenta o objetivo 

de alargamento progressivo da medida da 

Gratuitidade da Creche e Amas (Creche Fa-

miliar), entrando em vigor a 1 de setembro de 

2022. 

 

Tendo sido con-

cluído, a 20 de 

julho, o pro-

cesso nego-

cial entre as ORSSS – Organizações Represen-

tativas do Setor Social e Solidário e o Go-

verno relativamente à operacionalização da 

Lei n.º 2/2022, de 3 de janeiro, a CNIS – Con-

federação Nacional das Instituições de Solidari-

edade vai promover uma sessão de informa-

ção, via zoom, para as associadas que desen-

volvem a resposta social creche, no dia 27 de 

julho.  

A participação está sujeita a inscrição obriga-

tória, limitada a 2 participantes por Institui-

ção, podendo inscrever-se na sessão 1 ou na 

sessão 2: 

 Sessão 1: 27 de julho, pelas 10h00; 

 Sessão 2: 27 de julho, pelas 14h30. 

As inscrições devem ser formalizadas aqui. 

 
 

   
 
 
 
22ª Edição  
"Comparticipações Familiares/Utente: da 
teoria à prática 
Dias:12 e 13 de setembro das 9h30 às 12h30, 
via Zoom 
Uma iniciativa da UDIPSS-PORTO. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Resumo do primeiro Ciclo de Debates 
 
A UDIPSS de Setúbal recebeu no dia 5 de ju-
lho a primeira edição do Ciclo de Debates no 
Auditório Municipal do Fórum Cultural do Sei-
xal com a temática “O empobrecimento da so-
ciedade e o papel das IPSS. 
As apresentações, testemunhos e fotografias 
podem ser consultadas aqui 
 

 
 
 
Fundação Irene Rolo I Arraial Multicultural 
 
A Fundação Irene Rolo. no 
âmbito do Projeto Tavira In-
tegra+ (financiado pelo 
Fundo para o Asilo, a Migra-
ção e a Integração – FAMI e 
pelo Alto Comissariado para 
as Migrações, I.P.), com a 
colaboração do Centro de 
Atividades Ocupacionais e 
do projeto Educarte CLDS 
4G, irá dinamizar um Arraial Multicultural no 
próximo dia 29 de julho, a partir das 19h, nas 
instalações da Fundação Irene Rolo.   
 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RdP3UwR8RXqF1WcjAkgSDQ
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/22-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/69
https://udipssdesetubal.org/2093-2/
https://www.instagram.com/p/CgO2RP2IU0r/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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   Guia prático  
  Prestação social para a  
 Inclusão (componente base 
e complemento) 
 

O Guia pode ser consultado aqui 

(Data de publicação: 19 de julho de 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fundação EDP promove acesso a veículos 
100% elétricos a entidades do setor social 
 
Candidaturas decorrem até 31 de julho 
+ Info aqui 
 
 
Edição 2022 do Prémio de Boas Práticas de 
Envelhecimento Ativo e Saudável na região 
centro 
 
As candidaturas podem ser submetidas até ao 
dia 15 de setembro de 2022. 
+ Info aqui 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Dia Mundial dos Avós assinala-se a 26 
de Julho 
O tema escolhido pelo Papa Francisco para a 
ocasião, “Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 
92, 15), pretende destacar o quanto os avós e 
idosos são um valor e um dom, tanto para a 
sociedade quanto para a comunidade eclesial. 
As dioceses podem celebrar uma missa com 
liturgia dedicada ao tema ou ainda incentivar 
as visitas aos idosos que vivem sozinhos 
 
 

 
 
 

LINO MAIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 DIVERSOS 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/14948/8003_Presta_Social_inclusao/99bd44c9-637e-4816-b19e-b914e6e70314
https://www.fundacaoedp.pt/pt/node/15476
http://envelhecimentoaocentro.ccdrc.pt/(S(jxpvuxwkhdj1ki2u35qxwxuk))/Default.aspx

