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Aviso de abertura de concurso - N.º 03/C03-i01/2022 

 

Candidaturas abertas de 15 de setembro 
a 14 de outubro de 2022 (até às 17:59:59) 

 

 

 

 
 

 No presente aviso são elegíveis as candidaturas  
que incidam na criação de lugares na resposta de:  

 Comunidades de Inserção (CI), na modali-

dade com alojamento, em unidades funcionais 

autónomas para pessoas em situação de sem-
abrigo; 

 Habitação Colaborativa, constituída por um 

conjunto de unidades habitacionais indepen-

dentes e por zonas comuns ou comunitárias 
partilhadas, constituídas por um ou mais espa-
ços polivalentes para atividades colaborativas, 

nos termos definidos no Anexo I - Habitação 
Colaborativa. 

  

O financiamento no âmbito da Requalificação e 
Alargamento da Rede de Equipamentos e Res-
postas Sociais destina-se a: 

 Obras de construção de raiz; Obras de remo-

delação, ampliação e adaptação das infraes-
truturas; Obras que promovam a reconversão  
 
 

 

de equipamentos para desenvolvimento de no-
vas respostas sociais com vista a responder às 
necessidades territoriais diagnosticadas e 

Aquisição de imóvel ou fração e a respetiva 
adaptação para instalação de equipamentos 
sociais. 

  
As entidades interessadas em concorrer devem ga-
rantir que se encontram registadas no bal-

cão2020: https://balcao.portugal2020.pt/balcao2020.idp/Re-

questLoginAndPassword.aspx requisito obrigatório para 
permitir a formalização das candidaturas a efetuar 

através da submissão de formulário eletrónico 
no PRR-C03.respostassociais.gov.pt 
  
Documentos de Apoio e Contactos em: 

Portal da Segurança Social: 
https://www.seg-social.pt/prr-plano-de-recuperacao/ 

Portal do PRR: 
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ 
 

 
 
 

A fim melhorar a aplicabilidade da medida de gratuiti-

dade da frequência de crianças em creche, a CNIS so-

licitou, no dia 11 de agosto, às UDIPSS e Federações 

que identificassem Instituições que tenham creches 

em funcionamento, sem qualquer acordo de coope-

ração para o seu funcionamento, mas com licença 

de funcionamento e, nestes casos, a sua localiza-

ção e capacidade, informação solicitada para ser re-

metida à CNIS até 16 de agosto. 

Impõe-se registar e gratamente reconhecer a participa-

ção das Uniões e Federações, para num prazo curto e 

num período habitualmente de férias, estar a dotar a 

CNIS de tais informações. 

 

 

 
 

  

Prolongamento e suspensão extraordinária de prazos  

Alargamento do prazo para cumprimento das obrigações contributivas  

 
Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado 

para o ano de 2022, foram prolongados os seguintes 
prazos para o cumprimento das obrigações contribu-
tivas continuar a ler 

 
 

(Este alargamento é excecional e aplica-se 
apenas no mês de agosto)

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/18884172/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_Comunidades-Insercao-e-Habitacao-Colaborativa.pdf/3b3fa2fa-2d51-42a8-a4c0-ee7418ae41f4
https://balcao.portugal2020.pt/balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://balcao.portugal2020.pt/balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://www.seg-social.pt/prr-plano-de-recuperacao/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/
eg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/agosto-prolongamento-e-suspensao-extraordinaria-de-prazos?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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A UNITATE – Associação de Desenvolvimento da Eco-

nomia Social informa que se encontra aberto, até ao dia 
31 de Agosto, o período de matrículas nos Cursos de 
Especialização para Dirigentes e Equipas Técnicas 

que integrarão a oferta formativa do IFES – Instituto 
de Formação para a Economia Social no ano letivo 
2022/2023. 

 
A brochura da oferta formativa 2022/2023, com infor-
mação detalhada acerca de cada um dos cursos po-

derá ser consultada aqui. 
  
O acesso ao formulário de matrícula poderá ser rea-

lizado por meio do seguinte link. 
  
 

 
 

 

 

Com o objetivo de debater a questão do envelheci-
mento, observando nomeadamente o estado da sus-
tentabilidade demográfica em Portugal, e contribu-
indo com respostas e iniciativas que promovam uma 
melhor qualidade de vida para esta faixa etária, a 
CNIS integra o Grupo de Reflexão – Envelhecimento 
da Missão Continente, tendo decorrido no passado 
mês de maio mais uma sessão 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Uma iniciativa da UIPSS de Bragança: 

 
Ação de Informação/Sensibilização 

“Promoção da Segurança, Saúde e Bem-Estar no 

Trabalho” 
 
 

Dia: 21 de Setembro, pelas 14h30 
Local: sede da UIPSSDB - Fundação Betânia, Bra-
gança 

Programa e inscrições aqui 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

LINO MAIA

 

 DIVERSOS 

https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fformacao%2F2022_2023.pdf/1/010b018281c075a3-41a903a5-7c25-4f40-89b7-4d6d459a8b14-000000/ZWZZ8MGoywbmRPEf1NUHkxCoAqU=66
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FA6AuQ1pB/1/010b018281c075a3-41a903a5-7c25-4f40-89b7-4d6d459a8b14-000000/s5Qc1A92eLRBcEmM8rCJ8rrQsuY=66
para%20facilitar%20essa%20mesma%20partilha:%20https:/missao.continente.pt/blog/noticias/missao-continente-prossegue-trabalhos-com-grupos-de-reflexao/
para%20facilitar%20essa%20mesma%20partilha:%20https:/missao.continente.pt/blog/noticias/missao-continente-prossegue-trabalhos-com-grupos-de-reflexao/
para%20facilitar%20essa%20mesma%20partilha:%20https:/missao.continente.pt/blog/noticias/missao-continente-prossegue-trabalhos-com-grupos-de-reflexao/
https://docs.google.com/document/d/1gZJeb9PrUVdyUkxswWJFz6GpRDnH7eRB/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true

