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> Alteração de prazos Candidaturas  

“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância 
da Rede Solidária, da Educação Pré-Escolar” – Ano Letivo 
2016-2017 
 
 
A CNIS alerta todas as associadas que submeteram 
candidaturas à Compensação Remuneratória dos Educadores 
de Infância da Rede Solidária para a alteração dos prazos de 
análise, correção e reclamação. 

Os novos prazos a cumprir são: 

  De 01 a 22 março - Análise e correção das candidaturas; 

 De 23 março a 05 de abril - Período de 
reclamação/visualização do documento provisório; 

Até 22 de março, sugerimos às Instituições que acedam à 
plataforma para verificar se há alguma alteração ao estado da 
candidatura e necessidade de correção.  

O departamento técnico da CNIS conti apoiar as suas 
associadas no esclarecimento de dúvidas, através dos 
contactos 226 068 614 e cnis@cnis.pt.   

 

> Código de Conduta 

Nos termos da Lei n.º 73/2017, de 16 de Agosto, que reforça o 
quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio e pro-
cede à mais recente alteração ao Código do Trabalho, passou a 
ser necessário que todas as estruturas com 7 ou mais trabalhado-
res disponham de um Código de Conduta para a prevenção e 
combate ao assédio no trabalho. Esta alteração, que entrou em 
vigor em Outubro do ano passado, levou a CNIS a elaborar um 
modelo de Código de Conduta que pudesse servir de orientação 
para as suas associadas que assim o desejassem. Esse modelo 
será agora disponibilizado ao conjunto das associadas, designa-
damente por publicitação no sítio institucional da CNIS.  

 

> Revisão dos Acordos de Cooperação em Creche 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/02/Modelo-de-código-de-conduta-28fev2018.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/03/Revis%C3%A3o-dos-acordos-cooperacao-em-creche.pdf
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Finanças e Planea-
mento e das  
Infraestruturas 

 
Portaria n.º 57/2018 - Diário 
da República n.º 40/2018, Sé-
rie I de 2018-02-26114766031 
Regula o funcionamento e a 
gestão do portal dos contratos 
públicos, denominado «portal 
base», e aprova os modelos 
de dados a transmitir. 

 

 

Assembleia da Republica 

 
Resolução da Assembleia 
da República n.º 58/2018 - 
Diário da República n.º 
42/2018, Série I de 2018-02-
28114778982 
Recomenda ao governo o en-
vio à assembleia da república 
dos relatórios sobre a aplica-
ção da convenção sobre os di-
reitos da criança. 
 

 
Região Autónoma da Madeira 
Assembleia Legislativa 
 
Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 5/2018/M - Diário da 
República n.º 42/2018, Série 
I de 2018-02-28114778989 
Aprova o valor da retribuição 
mínima mensal garantida para 
vigorar na Região Autónoma 
da Madeira 

 

 

 

 

 

 
ALT20-43-2018-08 
Candidaturas: 27dez2018 
Desenvolvimento Urbano e Sustentável Inclusão Social 
e Emprego  
Regeneração socioeconómica e física de comunidades 
e zonas desfavorecidas 
 
CENTRO-43-201806 
Candidaturas: 27dez2018 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no 
âmbito da PI 9.8 (9b)    
Eixo 09: Reforçar a rede urbana 
 
 
 
 

 

 

IEFP   
Abertura do 1.º período de  
candidatura de 2018 da medida  
Contrato-Emprego 
 
Candidatura: entre as 9h00 do dia 1 de 
março e as 18h00 do dia 31 de março de 
2018. 
 
Aviso de abertura 

Regulamento 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

  CANDIDATURAS 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114766031/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114778989/details/maximized
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-43-2018-08.zip
http://www.centro.portugal2020.pt/Concursos/CENTRO-43-2018-06.zip?versao=3
https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/Aviso+de+abertura_27-02-2018/1f241aa9-62f5-4fb2-a1ac-bb39d253a2e7
https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/2revisao+do+Regulamento_Contrato-Emprego_27-02-2018/17237b45-1a05-48b2-8049-8059a45c936e
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No dia 6 de março, pelas 10h30, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em colabo-

ração com o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR, I.P.) pro-

move esta ação de esclarecimento sobre o MAVI. 

 

 

Quantos somos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidaturas até 30 de abril 

Para consultar o regula-

mento do Prémio e a ficha de 

candidatura aceda a: 

http://www.premiomari-
ajosenogueirapinto.pt. 
 

Ação de esclarecimento e sensibilização sobre 

Modelo de Apoio à Vida Independente 

http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt./
http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt./
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Seminário formativo sobre “Regulamento Geral de Proteção de 
Dados” 
 
14 de março     I     09h15 – 18h30 
 
Auditório do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu 
 
Promovido pela UDIPSS-Viseu. Evento gratuito para as associadas. 
Inscrições até 6 de março: geral@udipssviseu 
Terá a duração de 8h de formação, válidas para dar cumprimento ao 
estipulado no artigo 131º do Código do Trabalho 
 

 
 
 
 

UDIPSS-Braga  -  Talk Mindset Pé Descalço  
Como resolver os seus problemas em 3  
passos” na sua Instituição 
 

13 de março   I   15h30 
 
“Mindset Pé Descalço” é uma ferramenta de resolução de problemas. 
A participação é gratuita, sendo a inscrição obrigatória e limitada à ca-
pacidade do auditório (180 lugares). 
A inscrição torna-se efetiva depois de aceite e devidamente confirmada 
pela UDIPSS.  
Para qualquer esclarecimento adicional:253 617 737 ou 933 132 820 

 
 
Assembleia Geral Ordinária da UDIPSS-Braga 
 
Dia 13 de março, pelas 17h00, terá lugar no auditório Professor Manuel Isidro Alves da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica de Braga | Campus Camões, Braga.    
Ordem de trabalhos: apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades e contas de 2017, 
parecer do Conselho Fiscal e ainda a assinatura de protocolos com duas empresas. 
 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 
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V Encontro Nacional sobre “Maus-Tratos, Negligência e Risco na 
Infância e Adolescência” 
 
13 e 14 de março 
 
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões 
 
É uma organização da ASAS – Associação de Solidariedade e Ação So-
cial de Santo Tirso. 
Para informações mais detalhadas consulte o programa disponível em 
www.asassts.com ou www.facebook.com/asas.associacao.solidarie-
dade.acao.social  

Garanta já a sua inscrição preenchendo o respetivo formulário aqui. 
 
 
"Saúde Oral e as Doenças Não Transmissíveis", III Simpósio  
CEMAS 
 
14 de março    I     09h00-17h45 
 
Auditório D. Pedro IV da Santa Casa da Misericórdia, no Porto. 

Organizado pelo Centro de Estudos da “Mundo A Sorrir”. As inscri-
ções são online e os interessados poderão inscrever-se através do link: 
goo.gl/uWW8tP. 
O programa do evento explora temáticas como "A Saúde Oral e as Doenças 
Cardiovasculares e Respiratórias", "A Carga da Doença Oral na Saúde em 
Geral", "A Reforma dos Cuidados de Saúde e Programas Nacionais", bem 
como a realização de uma Mesa Redonda sob o mote "As Desigualdades em 
Saúde - o papel da alimentação saudável e da atividade física".  

 
 
 
Grande Espetáculo de Fados e Variedades 
 
24 de março       I      15h00 

 
Auditório da Nova Igreja da Amora 
 
Este espetáculo integra-se na campanha de angariação de fundos 
para a compra de uma carrinha para o apoio domiciliário da ARIFA  
 
 
 

http://www.asassts.com/gca/index.php?id=24575
http://www.facebook.com/events/144683012884137/
http://www.facebook.com/events/144683012884137/
https://goo.gl/BBTzJQ
http://www.arifa.pt/
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Espaço OTL Páscoa – inscrições abertas 

 
26 de março a 6 de abril 
 
Uma organização da Associação Social e Cultural da Tôr (concelho 
Loulé) 
O OTL é um espaço de desenvolvimento para os mais pequeninos, 
com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.  
Inscrições no centro Comunitário da Tôr até 14 de março, ou para o 
email animacao.asctor@gmail.com 
 
 
 
Casa do Povo de Abrunheira ganha escalão na Taça de Portugal 
de Downhill 
 
José Sousa, atleta da Casa do Povo de Abrunheira conquistou o pri-
meiro lugar em Master 40 na primeira prova da Taça de Portugal de 
Downhill que decorreu em Arouca. A Casa do Povo de Abrunheira ar-
ranca assim da melhor forma na primeira prova do ano. Mais resulta-
dos para acompanhar. 
 
 
 
 
Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra cria site para au-
mentar a segurança na internet de pessoas com deficiência 
- Utilização Segura das Redes Sociais’ já está online - 
 
A Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) acaba de dis 
ponibilizar um site que pretende contribuir para aumentar a segurança 
online, em particular na utilização das redes sociais, das pessoas com 
deficiência e incapacidade, especificamente jovens com deficiência in-
telectual ou doença mental. 
Esta ferramenta, que se encontra acessível através do site da ins-

tituição em www.apc-coimbra.org.pt,, pode mesmo ser útil a qual-
quer utilizador da Internet, uma vez que tem como objetivo principal 
que estes se tornem mais confiantes, conhecedores e, consequente-
mente, mais protegidos nesse contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rotass.cnis.pt/espaco-otl-pascoa-associacao-social-e-cultural-da-tor/
http://www.apc-coimbra.org.pt/
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Sabias que já podes fazer do-
nativos a várias instituições 
através de MB Way?  
Chama-se Ser Solidário e é um 

serviço criado pela SIBS para 

apoiar Instituições Particulares 

de Solidariedade Social 

(IPSS), Organizações Não Go-

vernamentais para o Desen-

volvimento (ONGD) e Organi-

zações Não Governamentais 

das Pessoas com Deficiência 

(ONGPD). Desde o passado 

dia 5 de ...  

 
Magistrados querem que distri-
buição de dinheiro pelas IPSS 
seja equitativo e sem injustiças  

O Sistema de Justiça está a 
distribuir milhões de euros a 
instituições particulares de so-
lidariedade social (IPSS) sem 
recorrer a uma base de dados 

específica. Os magistrados de-
fendem um sistema alternativo 
de escolha das instituições, a 
quem devem ser entregues os 
valores das injunções. 

 
Centros de Emprego vão ter 
gestores de carreira para os 
sem-abrigo - Governo  
Os centros de empregos vão 
ter um interlocutor para acom-
panhar as pessoas inscritas e 
sinalizadas como sem-abrigo 
e "gestores de carreira" para 
os casos "mais complexos", 
anunciou hoje o secretário de 
Estado do Emprego. "Cada 
centro de emprego terá um in-
terlocutor" para a Estratégia 
Nacional ... 
 

Coordenador da reforma do 
SNS diz que futuro passa por 
prestar cuidados em casa  

O coordenador nacional da re-
forma do SNS na área dos Cui-
dados Continuados Integrados 
disse ainda que, em breve, vai 
sair um manual de orientações 
para os profissionais de saúde 
apoiarem os cuidadores infor-
mais, "que estão a assumir um 
papel muito importante". "Se 
olharmos para as ... 
 
Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados vai ter 
mais ... 

A capacidade da Rede Nacio-

nal de Cuidados Continua-

dos Integrados na região 

Centro vai ser aumentada 

este ano com mais 142 ca-

mas, anunciou hoje a presi-

dente da Administração Regio-

nal de Saúde do Centro 

(ARSC), Rosa Reis Marques. 
 
 

 
 

  
 

 

Seminário: Finanças Éticas e Solidárias ao Serviço do Bem Comum 

22 de março das 9h30 – 16h00  

Inscrição gratuita, até 15 de março, para osa@fea.pt 

Destinatários: Dirigentes, técnicos de organizações do terceiro setor, empresários, 

administração pública, estudantes, públicos em geral. 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://echoboomer.pt/mb-way-ser-solidario/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDQzMDA4MTM2Mzk5OTI3NjE3MDIZMTE4YzM4NjQzOTZiMGRhODpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEMZ6p566FitojpjySRqH-euyNLHA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://echoboomer.pt/mb-way-ser-solidario/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDQzMDA4MTM2Mzk5OTI3NjE3MDIZMTE4YzM4NjQzOTZiMGRhODpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEMZ6p566FitojpjySRqH-euyNLHA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://echoboomer.pt/mb-way-ser-solidario/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDQzMDA4MTM2Mzk5OTI3NjE3MDIZMTE4YzM4NjQzOTZiMGRhODpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEMZ6p566FitojpjySRqH-euyNLHA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/147936&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4OTQzMzE5MDM0OTc5MzA4NTcyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEbW2r45H6LGIDKlwJUqSS4MleTww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/147936&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4OTQzMzE5MDM0OTc5MzA4NTcyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEbW2r45H6LGIDKlwJUqSS4MleTww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/147936&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4OTQzMzE5MDM0OTc5MzA4NTcyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEbW2r45H6LGIDKlwJUqSS4MleTww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/centros-de-emprego-vao-ter-gestores-de-carreira-para-os-sem-abrigo---governo&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTY5NjYwMjQxMjE2Njg1MTU1NjIyGTE3MGQxOWViMTZmYjE4N2Y6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEui69I90Tv3SHahOSJp0SvcZTqmg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/centros-de-emprego-vao-ter-gestores-de-carreira-para-os-sem-abrigo---governo&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTY5NjYwMjQxMjE2Njg1MTU1NjIyGTE3MGQxOWViMTZmYjE4N2Y6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEui69I90Tv3SHahOSJp0SvcZTqmg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/centros-de-emprego-vao-ter-gestores-de-carreira-para-os-sem-abrigo---governo&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTY5NjYwMjQxMjE2Njg1MTU1NjIyGTE3MGQxOWViMTZmYjE4N2Y6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEui69I90Tv3SHahOSJp0SvcZTqmg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coordenador-da-reforma-do-sns-diz-que-futuro-passa-por-prestar-cuidados-em-casa&ct=ga&cd=CAEYACoTNTkyNDY3MzM3MTI3Mjk5ODQ3MTIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFq8ifMGaVriKs-S2PfTWtgNPSNDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coordenador-da-reforma-do-sns-diz-que-futuro-passa-por-prestar-cuidados-em-casa&ct=ga&cd=CAEYACoTNTkyNDY3MzM3MTI3Mjk5ODQ3MTIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFq8ifMGaVriKs-S2PfTWtgNPSNDw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coordenador-da-reforma-do-sns-diz-que-futuro-passa-por-prestar-cuidados-em-casa&ct=ga&cd=CAEYACoTNTkyNDY3MzM3MTI3Mjk5ODQ3MTIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFq8ifMGaVriKs-S2PfTWtgNPSNDw
https://www.tsf.pt/lusa/interior/rede-nacional-de-cuidados-continuados-integrados-vai-ter-mais-camas-na-regiao-centro-9151855.html
https://www.tsf.pt/lusa/interior/rede-nacional-de-cuidados-continuados-integrados-vai-ter-mais-camas-na-regiao-centro-9151855.html
https://www.tsf.pt/lusa/interior/rede-nacional-de-cuidados-continuados-integrados-vai-ter-mais-camas-na-regiao-centro-9151855.html
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Manual “Alimentos Fornecedores de Proteínas no Cabaz de Alimentos do POAPMC” 

Este manual apresenta um conjunto de informações úteis sobre o valor nutricional, cuidados de utilização e 
receitas de quatro tipos de alimentos 

 

 

 

 

Lino Maia 

http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/manual-alimentos-fornecedores-de-proteinas-no-cabaz-de-alimentos-do-poapm-1

