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Portugal for Ukraine é uma iniciativa do Governo da 
República Portuguesa para apoiar os cidadãos da 
Ucrânia que pretendem, por razões de conflito ar-
mado e humanitárias, residir em Portugal. 
 
Nestas situações de calamidade, também a socie-
dade civil e designadamente as empresas portu-
guesas se mobilizam e disponibilizam para acolher 
e contratar estes cidadãos. 
 
Manifeste a sua intenção de recrutar cidadãos 
ucranianos, através do preenchimento do seguinte 
formulário: 

 https://formularios.iefp.pt/index.php/637833?lang=pt 

 

Saber mais 
 
 
 
 

 
 
Inquérito Avaliação Externa - Qua-
ternaire 
 

Projeto Capacitação Institucional das Organiza-
ções da Economia Social, membros do Conse-
lho 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 Nacional 
para a Economia Social (CNES), financiado pelo 
PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego, do Portugal 2020. 

 
Ler mais 

 
 

Gratuitidade da Creche: comunicação de  
frequências e pagamentos 
 
De acordo com informação transmitida pela Vice-
Presidente do ISS – Instituto da Segurança Social, 
I.P., Dra. Catarina Marcelino, em sede de reunião 
extraordinária da Comissão Nacional de Coopera-
ção, o pagamento das comparticipações da Gra-
tuitidade da Creche, para as crianças abrangidas 
pela medida, passará a ser efetuado, mensal-
mente, com o pagamento da comparticipação fi-
nanceira da Segurança Social para as respostas 
de Creche e Creche Familiar. Um esforço do ISS, 
I.P que vai ao encontro das preocupações há muito 
apresentadas pela CNIS.  
 
Para que tal possa acontecer, é fundamental que 
as Instituições procedam à comunicação das 
frequências na Segurança Social Direta, impre-
terivelmente, até ao dia 5 de cada mês (mesmo 
que o dia 5 ocorra ao fim-de-semana). Caso con-
trário, o pagamento será efetuado apenas no mês 
seguinte. 
 
Neste sentido, apelamos ao cumprimento do prazo 
definido evitando atrasos nos pagamentos. 
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 106/2022 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
38/2022, de 17 de janeiro, que regula a medida 
Compromisso Emprego Sustentável 

Saúde - Direção-Geral da Saúde 
 
Despacho n.º 2742/2022 
Nomeação do diretor do programa para a área da 
Saúde Mental 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
 
 
 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-
A/2022 
Estabelece os critérios específicos da concessão 
de proteção temporária a pessoas deslocadas da 
Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos 
armados vividos naquele país 
 

Norma nº 015/2020 de 24/07/2020 atualizada a 03/03/2022 

COVID-19: Rastreio de Contactos 
 
Sumário da atualização: 

• Fim da indicação para isolamento profilático dos con-
tactos de alto risco 

 
• Testes para SARS-CoV-2 apenas para contactos de  
   alto risco (ponto 12) 
• Autotestes em contactos de caso confirmado (ponto 15) 

 
 
 
 
C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços 
Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviços 

Submissão de Candidaturas aqui até 31/05/2022. 

Ver documentação aqui 
 
Nota: 
São beneficiários deste Aviso pessoas coletivas e 
singulares proprietários de edifícios de comércio e 
serviços do setor privado existentes, nos termos 
da alínea w) do artigo 3.º do Decreto-Lei 101-
D/2020, de 7 de dezembro, na sua redação atual, 
e que exercem atividade comercial nesse edifício, 

incluindo as entidades que atuam na área do tu-
rismo e as entidades da Economia Social nos 
termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, 
de 8 de maio de 2013, na sua redação atual. 
Contacto para informações e Esclarecimentos: ge-
ral@fundoambiental.pt 

 
 
A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio por parte do gabinete de auditoria da CNIS, com objetivo 
de elaboração de relatório económico-financeiro e assessoria estratégica e operacional a Instituições asso-
ciadas 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 finan-
ceira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um email para:   
gabineteauditoria@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. 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/106-2022-179899186
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/106-2022-179899186
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/38-2022-177634370
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/38-2022-177634370
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2742-2022-179929419
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-a-2022-179802560
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-a-2022-179802560
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_FINAL.pdf
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Ciclo de eventos INNOVATIONTRAIL   

A F3M vai realizar, durante o ano de 2022, um 
ciclo de eventos que irá decorrer em mais de 20 
cidades proporcionando um leque de apresenta-
ções centradas em temas como a saúde, inova-
ção, segurança, tecnologia, desmaterialização e 
proteção de dados. 
 
A 1ª sessão decorre a 10 de março no Auditório 
Paulo Quintela com início às 9h30, em Bragança 
 
Saber mais… 

 

 

 
 

 
Formação online 

 
 
“Estabelecimentos de Apoio Social - Licenci-
amento e Fiscalização” 
 
Dia: 22 de março, das 14h30-17h30 
 
Objetivos: 
Dotar os participantes de conhecimentos sobre 
as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
126-A/2021 de 31 de dezembro. 
Inscrição aqui 

 
Pacto de Cooperação para o setor social (2021-
2031) 
Dia: 25 de março, das 15h00-17h00 
 
Objetivos: 
• Conhecer o Novo pacto de cooperação; 
• Identificar as alterações face ao pacto anterior-
mente vigente; 
• Avaliar o impacto das alterações no quotidiano 
das Instituições. 
Inscrição aqui

 
 

 
 
»  Webinar: Violência doméstica e comporta-
mentos aditivos - uma nova abordagem? 
 
Dia: 8 de março, pelas 18H00 
Uma iniciativa do Centro de Solidariedade de 
Braga/Projecto Homem  
Inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do 
seguinte link: 
https://us06web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_MBrtlC8NRuiQdwOd7uKE8Q 

»  Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda 
 
 
De 13 a 20 de março I “Cáritas, o amor que 
transforma.”  
Programa da Semana Cáritas na Diocese de 
Bragança-Miranda aqui 
 

 
 
 
Conversar sobre a Guerra: Perguntas e  
respostas para pais e cuidadores de crianças  
e jovens 
 
A Ordem dos Psicólogos Portugueses disponi-
biliza um DOCUMENTO para ajudar pais e cui-
dadores a conversarem com crianças e jovens 
acerca da guerra. 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 DIVERSOS 

https://www.f3m.pt/pt/empresa/innovationtrail
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOC7LsKbi
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOC7LsKbi
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/setubal-a-estabelecimentos-de-apoio-social-licenciamento-e-fiscalizacao/2022
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOL0Anyf8
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOL0Anyf8
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/setubal-a-pacto-de-cooperacao-para-o-setor-social-2021-2031/2022
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MBrtlC8NRuiQdwOd7uKE8Q
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MBrtlC8NRuiQdwOd7uKE8Q
https://www.caritasbraganca.pt/semana-nacional-caritas-2022
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_guerra.pdf
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Benefício fiscal da consignação de quota do IRS 
(n.º 4 e 6 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho) 
 
Já está disponível a lista de entidades com processo deferido, às quais é possível 
consignar 0,5% do seu IRS ou o IVA. Em 2022, há 4.561 entidades inscritas para 

receber esta “doação”. 
 

 

 
ETERNA SAUDADE 
 
É com profunda tristeza que nos despedimos hoje da Senhora Dra. Maria Raquel Ribeiro. 
 
O seu nome fica perpetuado no prémio envelhecimento atIvo Dra. Maria Raquel Ribeiro, que celebrou em 
2021 uma década. 
Foi deputada na Assembleia Nacional entre 1969 e 1973. 
 
Ficamos com o exemplo, a dignidade, a personalidade e a vontade de nunca abandonar ninguém, que, com 
tanta grandeza de alma e tanta força de coração, a senhora Dra. Maria Raquel Ribeiro, nos ensinou. 
 
Eterna saudade de todos nós. 
 
 

Lino Maia 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/IRS/Pages/IRS_entidades_beneficiarias_consignacao.aspx

