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  » Formação “Educar, Brincar e Aprender a Aprender em contexto pré-escolar” 

 

Os resultados das ações de fiscalização desenvol-

vidas pela IGEC – Inspeção-Geral de Educação e 

Ciência e a publicação das Orientações Curricula-

res para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), moti-

varam o desenho e acreditação de uma formação 

que permitisse, às instituições com a resposta de 

educação pré-escolar, estar aptas a implementar 

melhorias no seu desempenho e adequar as suas 

práticas pedagógicas às orientações publicadas. 

Com este objetivo, a CNIS promove, em parceria 

com o CFAE de Matosinhos – Centro de Formação 

de Associação das Escolas de Matosinhos, a ação 

“Educar, Brincar e Aprender a Aprender em 

contexto pré-escolar”, destinada, nesta primeira 

fase, aos diretores pedagógicos das instituições as-

sociadas com educação pré-escolar. 

Esta ação, acreditada pelo Conselho Científico-Pe-

dagógico da Formação Contínua, tem a duração de 

50 horas e decorrerá em formato b-learning (com 

apenas uma sessão presencial e todas as outras à 

distância, através da plataforma Moodle da CNIS). 

A sessão presencial decorrerá no próximo dia 21 

de maio, às 15:30, nas instalações da sede da 

CNIS, no Porto, dando início à ação.  

As instituições associadas poderão formalizar a 

inscrição dos seus diretores pedagógicos através 

do preenchimento do boletim de candidatura até 

ao próximo dia 14 de maio, sendo consideradas, 

nesta primeira fase, 40 inscrições (30 efetivas e 10 

suplentes). 

O departamento técnico da CNIS encontra-se dis-

ponível para qualquer esclarecimento através dos 

contactos habituais dep.tecnico@cnis.pt e 

226068614.  

 
 

 
 

 
 
 

Presidência e da Modernização Administrativa 
e Cultura 

 
Portaria n.º 112/2018 - Diário da República n.º 
83/2018, Série I de 2018-04-30 

 
Fixa as normas regulamentares necessárias à 
repartição dos resultados líquidos da explora-
ção dos jogos sociais atribuídos à Presidência 
do Conselho de Ministros para o ano de 2018 e 
revoga a Portaria n.º 113/2017, de 17 de março. 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 28/2018 - Diário da Repú-
blica n.º 85/2018, Série I de 2018-05-
0311103 
 

Cria o Fundo para a Inovação Social 

 
 
 

 

LEGISLAÇÃO 

 
 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/04/C628-Educar-Brincar-e-Aprender-a-Aprender-em-contexto-pr%C3%A9-escolar_conte%C3%BAdo.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/04/C628-Educar-Brincar-e-Aprender-a-Aprender-em-contexto-pr%C3%A9-escolar_conte%C3%BAdo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1naJgLwDKcQfVSfPRzuuxib5Tdn8nkpRG-vZPSpwnq08/edit
mailto:dep.tecnico@cnis.pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115200302/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115200302/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106626080/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211103/details/maximized?serie=I&day=2018-05-03&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211103/details/maximized?serie=I&day=2018-05-03&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211103/details/maximized?serie=I&day=2018-05-03&date=2018-05-01
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MAVI – data limite candidaturas 

 
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 50-A/2018 - Di-
ário da República n.º 
84/2018, 1º Suplemento, Sé-
rie I de 2018-05-02 
 

Aprova o sentido estratégico, 
objetivos e instrumentos de 
atuação para uma Nova Gera-
ção de Políticas de Habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto: 

4 - Determinar que, para dar resposta às famílias que vivem em 
situação de grave carência habitacional, são adotados, designada-
mente, os seguintes instrumentos de política: 

a) 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que visa 
garantir o acesso a uma habitação adequada a pessoas que residem 
em condições habitacionais indignas. Este é um programa conside-
rado central na política de habitação e que assenta na concessão 
de apoio financeiro aos atores públicos e assistenciais locais (mu-
nicípios, empresas municipais, instituições particulares de soli-
dariedade social), … 

“ … Sempre que possível, este programa será implementado em ar-
ticulação com outras políticas setoriais, nomeadamente, com ins-
trumentos que respondem a necessidades de grupos mais vulnerá-
veis, como a Estratégia de Integração das Comunidades Ciganas ou 
medidas de apoio ao processo de autonomização e proteção das 
vítimas de violência doméstica, bem como no âmbito do objetivo 
estratégico da Estratégia Nacional para a Integração das Pes-
soas em Situação de Sem Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA)  ...

 

 

 

 

 

 
 
» Segurança Social  I  Portal de Marcação de Atendi-
mento disponível desde 2 de maio 
 
   Disponível no menu A Segurança Social>Atendimento 
por marcação ou em siga.seg-social.pt. 
 
« Guia prático  I  Redução de Taxa Contributiva – Traba-
lhadores com Deficiência 
 

 
 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

 
O Instituto Nacional para a Reabilitação, 
I.P., informa que o período para submis-
são de candidaturas à Tipologia de Ope-
rações "Modelos de apoio à vida inde-
pendente -MAVI" (T.O 3.18), abertas 
através do AVISO N.º POISE-38-2018-
04, terminará na próxima segunda-
feira, dia 7 de maio, pelas 18 horas.  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211109/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211109/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211109/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211109/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211109/details/maximized?serie=I&day=2018-05-02&date=2018-05-01
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/marcacao-previa-de-atendimento-mais-simples-e-facil-de-utilizar
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/marcacao-previa-de-atendimento-mais-simples-e-facil-de-utilizar
http://www.seg-social.pt/atendimento-por-marcacao
http://www.seg-social.pt/atendimento-por-marcacao
http://siga.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/documents/10152/25478/2007_reducao_taxa_contributiva_deficientes/0fe15a4b-54c7-47d1-b3a6-14b4902906ea
http://www.seg-social.pt/documents/10152/25478/2007_reducao_taxa_contributiva_deficientes/0fe15a4b-54c7-47d1-b3a6-14b4902906ea
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/73143/AAC_TO+3.18+MAVI_POISE-38-2018-04_v2_20180313.pdf/e34598d9-54d6-49df-a978-df1ae81dff3b
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/73143/AAC_TO+3.18+MAVI_POISE-38-2018-04_v2_20180313.pdf/e34598d9-54d6-49df-a978-df1ae81dff3b
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Ação de Formação 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
10 de Maio de 2018  
Local: Auditório do NERBA - BRAGANÇA       

 
Programe inscrições aqui 

 
 
 
 

“Workshop”: Perspetivas e Desafios do Envelhecimento" –  
Formação Certificada através plataforma SIGO 

 
23 de Maio 
Auditório do Centro Bem Estar Social da Zona Alta de Torres Novas 

 
A UDIPSS-Santarém pretende com a organização desta ação formativa 
Certificada, promover a partilha de conhecimentos e experiências de prá-
ticas e orientações que visem a promoção de um envelhecimento ativo e 
saudável nas respostas sociais dirigidas às pessoas idosas. 
 
Para inscrição deverão aceder a: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fC
A/edit 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Celebrações 30º aniversário “APOIO” 
 
9 de maio   I   15h00 
 
Palácio Anjos, Algés 
 
A APOIO – Associação de Solidariedade Social celebra este ano 30 
anos de atividade a apoiar a sua comunidade. 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 

http://rotass.cnis.pt/acao-de-formacao-regulamento-geral-de-protecao-de-dados-10-de-maio-braganca/
https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fCA/edit
http://rotass.cnis.pt/sessao-comemorativa-da-apoio-dia-9-de-maio/
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Programa e inscrições aqui 
 
 
 
IX Conferência “À Luz do Farol - A Missão dos Centros de Apoio 
Familiar e Aconselhamento Parental” 
 
14 de Maio   I   09h30 - 17h00 
 
Auditório Escola Superior Educação de Setúbal 
 
Inscrição: meninosdeoiro@gmail.com / 96.567.1738 
Entrada livre (mas inscrição obrigatória até 7 de Maio) 
 
 
 
 
I Jornadas Sénior do Centro Social Paroquial de Mogos 
 
17 de maio 
 
 
Carrezeda de Ansiães 
 
Inscrições até 11 de maio para: cspmogos@gmail.com 
 
 
 
 
Ciclo de Conferências "Comunicar nas Organizações Sociais" 
 
15 de maio   I   
 
 
Centro Social e Cultural de Carreço 
 
Inscrições gratuitas mas obrigatórias até 21 de maio 
 
 
 
 
Sessão sobre o tema “A Jovem Medicina do Barreiro – conhecer 
e reconhecer”   
 
19 de maio   I   15h00 – 17h00 
 
Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro 
 
É uma iniciativa da Associação Clínica Frater 
Programa aqui 
 

http://rotass.cnis.pt/sessao-comemorativa-da-apoio-dia-9-de-maio/
http://www.cspmogos.com/category/noticias/
https://pt-pt.facebook.com/events/2366251150268020/
http://www.acfrater.pt/?c=4&id_not=563
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10ª Festa das Sopas 
 
20 de Maio  I  13h07 
 
Centro de Bem Estar Social Vale de Figueira 
 
Reservas: 243420543 / geral@cbesvf.org 
 
 
 
 
XXIV Jornadas  
"Normalidades culturais"?: O outro lado do espelho - descorti-
nando vivências afetivas e íntimas” 
 
24 Maio  • Seminário 
Auditório Prof. Lima de Carvalho 
25 Maio • Seminário 
Sala de Cinema Verde Viana 
25 Maio  • Workshops 
Casa de Hóspedes Dona Emília e IPDJ Viana do Castelo 
 
Uma organização Gabinete Social de Atendimento à Família (GAF

 
 
 

 
 

 
 
Estado deve milhares de euros às Unidades de 
Cuidados Continuados de Longa Duração  
O Estado não está a pagar e a cumprir com as 
suas obrigações e as IPSS também não conse-
guem faturar os tratamentos das chagas porque o 
sistema ... Só iremos contabilizar quando nos de-
rem autorização para isso”, avança um funcioná-
rio de uma IPSS, que lamenta que apenas a Ad-
ministração ... 
 
 

Cinco milhões dos jogos sociais para Rede de 
Cuidados Continuados  
Foi uma solução tripartida que, além de Governo 
regional e Segurança Social, incluiu a IPSS Ata-
laia Living Care, que tem sede na unidade com o 
mesmo nome. Foi decidido, quase na mesma al-
tura, adoptar uma solução idêntica para o Atalaia 
Living Care, no Caniço. Mas, também aí, o pro-
blema é o ... 
 

 
 

 IMPRENSA 

http://www.gaf.pt/pt/jornadas/XXIV
http://www.gaf.pt/pt/jornadas/XXIV
http://www.gaf.pt/pt/jornadas/XXIV
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/estado-deve-milhares-de-euros-as-unidades-de-cuidados-continuados-de-longa-duracao/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAwNTYzMDY0OTQ2NjkyMzMxNzAyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGFlIfJZXFt51JkKvalLX3uYQ2GvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/estado-deve-milhares-de-euros-as-unidades-de-cuidados-continuados-de-longa-duracao/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAwNTYzMDY0OTQ2NjkyMzMxNzAyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGFlIfJZXFt51JkKvalLX3uYQ2GvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/diario-de-noticias/cinco-milhoes-dos-jogos-sociais-para-rede-de-cuidados-continuados-AL3085103&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI1MDgzMTA4MjM4NjcwOTAzNDgyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFWQzaCtXXgfw1bMdSKwfkYAWy7wg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/diario-de-noticias/cinco-milhoes-dos-jogos-sociais-para-rede-de-cuidados-continuados-AL3085103&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI1MDgzMTA4MjM4NjcwOTAzNDgyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFWQzaCtXXgfw1bMdSKwfkYAWy7wg
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SINTAP vai assinar acordo 
que consagra aumentos sala-
riais para trabalhadores de 
IPSS  
A este acordo, que “consagra, 
finalmente, aumentos salariais 
para os trabalhadores das 
IPSS representados na URI-
PSSA, já a partir do dia 1 de 
maio do corrente ano”, irá se-
guir-se a sua entrega na Dire-
ção dos Serviços do Trabalho, 
no dia 2 de maio, por parte de 
todos os signatários outorgan-
tes, ... 
 
 
“Há muitas pessoas com do-
enças mentais que não se tra-
tam porque ... 
“A saúde mental tem sido mal-
tratada” em Portugal e “uma 

das razões para isso é a igno-
rância”, afirma José Caldas de 
Almeida, que foi o responsá-
vel pelo Plano Nacional de Sa-
úde Mental, entre 2008 e 
2011. No ensaio A Saúde 
Mental dos Portugueses, 
lançado nesta quarta-feira 
pela Fundação ... 
 
 
Vêm aí 55 milhões para finan-
ciar inovação e empreendedo-
rismo social  

... Inovação Social, disponibili-

zados no âmbito do quadro 

comunitário em vigor até ao fi-

nal desta década. Outros três 

estão já a decorrer para apoiar 

organizações que não têm ca-

pacidade de gerar receitas: 

capacitação para o investi-

mento social, parcerias para o 

impacto e títulos de impacto 

social. 

 
Confederação da Economia 
Social Portuguesa  
 
Realizou-se, ontem, a assem-
bleia constitutiva da Confede-
ração da Economia Social 
Portuguesa, no seguimento 
do compromisso assumido, 
em 15 de novembro de 2017, 
no Congresso Nacional da 
Economia Social. Participa-
ram as entidades representa-
tivas do setor: Confagri, Con-
fecoop, CNIS, ... 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
                                                            23 e 24 de maio/2018 
                                                            Centro de Congresso de Lisboa 
 

 
 

 
Consulte aqui o Parecer. 

 
Parecer 'Regime jurídico da educação inclusiva no âmbito da educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário' 

 
 

Lino Maia 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://norevista.pt/2018/04/30/sintap-vai-assinar-acordo-que-consagra-aumentos-salariais-para-trabalhadores-de-ipss/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc4Nzc4Nzc2NjUzNjEyODgyNjEyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEYDqQRgZh3O6XgsA5aF_OpS-PMow
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://norevista.pt/2018/04/30/sintap-vai-assinar-acordo-que-consagra-aumentos-salariais-para-trabalhadores-de-ipss/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc4Nzc4Nzc2NjUzNjEyODgyNjEyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEYDqQRgZh3O6XgsA5aF_OpS-PMow
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://norevista.pt/2018/04/30/sintap-vai-assinar-acordo-que-consagra-aumentos-salariais-para-trabalhadores-de-ipss/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc4Nzc4Nzc2NjUzNjEyODgyNjEyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEYDqQRgZh3O6XgsA5aF_OpS-PMow
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://norevista.pt/2018/04/30/sintap-vai-assinar-acordo-que-consagra-aumentos-salariais-para-trabalhadores-de-ipss/&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc4Nzc4Nzc2NjUzNjEyODgyNjEyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEYDqQRgZh3O6XgsA5aF_OpS-PMow
https://www.publico.pt/2018/05/02/sociedade/entrevista/ha-muitas-pessoas-com-doencas-mentais-que-nao-se-tratam-porque-tem-vergonha-1815943
https://www.publico.pt/2018/05/02/sociedade/entrevista/ha-muitas-pessoas-com-doencas-mentais-que-nao-se-tratam-porque-tem-vergonha-1815943
https://www.publico.pt/2018/05/02/sociedade/entrevista/ha-muitas-pessoas-com-doencas-mentais-que-nao-se-tratam-porque-tem-vergonha-1815943
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/pme/detalhe/vem-ai-55-milhoes-para-financiar-inovacao-e-empreendedorismo-social&ct=ga&cd=CAEYACoTNTk2NzY3NDk4OTk0MjY1NDcxNzIZZTg3MWI5ZGQ5NWUwMWIzODpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE7HCjbxhJo3jhqKs3DvTIy2QcqtA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/pme/detalhe/vem-ai-55-milhoes-para-financiar-inovacao-e-empreendedorismo-social&ct=ga&cd=CAEYACoTNTk2NzY3NDk4OTk0MjY1NDcxNzIZZTg3MWI5ZGQ5NWUwMWIzODpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE7HCjbxhJo3jhqKs3DvTIy2QcqtA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/pme/detalhe/vem-ai-55-milhoes-para-financiar-inovacao-e-empreendedorismo-social&ct=ga&cd=CAEYACoTNTk2NzY3NDk4OTk0MjY1NDcxNzIZZTg3MWI5ZGQ5NWUwMWIzODpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE7HCjbxhJo3jhqKs3DvTIy2QcqtA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.pressreader.com/portugal/jornal-de-neg%25C3%25B3cios/20180503/282149291935163&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY1MzAxNTQ2Mzk2MDczMzgzMTQyGWQ1YjliYjc5ZmJmNDA2ZmI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEkE8jZpPNz8KfrgfqXmdm1qG7RuA
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