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Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares  
 
 

 
Ao longo das últimas semanas, algumas IPSS com jardins-de-infância em funcionamento no 

âmbito da Rede de Educação Pré Escolar têm recebido da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares do Ministério da Educação e Ciência notificações para instrução 

do processo de concessão de autorização de funcionamento dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar. 

Na reunião da Comissão Permanente do Setor Solidário de ontem 14 de maio de 2015, o 

Senhor Secretário de Estado que representava o Ministério da Educação assegurou que tal 

notificação não abrangia os jardins-de-infância da Rede Solidária já em funcionamento, ao 

abrigo dos acordos de cooperação tripartidos celebrados entre as Instituições, a Segurança 

Social e o Ministério da Educação, aplicando-se apenas para a instrução de processo de 

novos estabelecimentos. 

Assim, as IPSS que receberam a citada notificação relativa a estabelecimento 

de educação pré-escolar já em funcionamento nos termos expostos não 

deverão dar resposta à referida notificação. 
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Extrato do  
Despacho normativo n.º 7-B/2015 
 
Estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação, as normas a observar na 
distribuição de crianças e alunos, constituição de turmas e período de funcionamento dos 
estabelecimentos de educação e de ensino 
 
No desenvolvimento do Programa do XIX Governo Constitucional têm vindo gradualmente a ser 
adotadas várias medidas de política educativa nos domínios da autonomia, administração e gestão 
das escolas, entre as quais figura o regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade 
obrigatória das crianças e dos jovens com idades compreendidas entre os seis e os 18 anos. 
O Despacho n.º 5048 -B/2013, de 12 de abril, para além de estabelecer as regras sobre matrículas, 
frequência, distribuição de alunos e constituição de turmas, veio incrementar a consecução do objetivo 
do Governo relativo ao desenvolvimento progressivo do princípio da liberdade de escolha da escola, 
por parte das famílias, tendo por base 
o projeto educativo. 
Após dois anos de vigência desse regulamento, introduzem -se agora alterações ao regime de 
matrícula e frequência, no sentido de continuar a acautelar as soluções que melhor se adaptem aos 
interesses e necessidades dos alunos e das famílias. 
 
Assim, alarga -se agora a possibilidade de frequência da educação pré -escolar às crianças que 
perfazem os três anos de idade durante o ano letivo. Amplia -se a possibilidade de efetivar a 
renovação da matrícula em plataforma eletrónica aos alunos do ensino secundário e de matrícula ou 
de renovação de matrícula aos que frequentam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo 
e instituições particulares de solidariedade social. Ajustam -se as prioridades de preenchimento de 
vagas nos estabelecimentos de educação e ensino, de forma a corrigir assimetrias. Reforça -se a 
prioridade de matrícula ou da sua renovação para os alunos com necessidades educativas especiais 
de caráter permanente que frequentam um currículo educativo individual.  
 
Concretiza – se o compromisso de cooperação para o setor solidário, no que respeita igualdade de 
escolha da escola do 1.º ciclo do ensino básico por parte das famílias que têm crianças a frequentar 
a educação pré -escolar em Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
 
Na constituição de turmas, acautelam -se casos especiais em que se mostre oportuno implementar 
ofertas educativas ou disciplinas para as quais não exista a garantia de haver o número mínimo de 
alunos estipulado, atendendo, nomeadamente, à densidade populacional estudantil local ou, ainda, à 
especificidade da oferta. 
Assim, e tendo presente os princípios consignados na Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada 
pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 
30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto, no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei 
n.º 51/2012, de 5 de dezembro, no regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário, aprovado pelo 
Decreto--Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.os 
224/2009, de 11 de setembro, e 137/2012, de 2 de julho, 
e no regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade obrigatória, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, e no uso das competências delegadas pelo Ministro da 
Educação e Ciência através do Despacho n.º 4654/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 65, 3 de abril de 2013, e do Despacho n.º 14215/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 228, de 25 de novembro, determina -se: …. 
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-------------------------------------------------------------

Exposição de Pintura “Juntos Podemos”  

------------------------------------------------------------- 
Dia: 15 de Maio de 2015, na sala de 

exposições do centro cívico de Manteigas. 

 Neste dia a AFACIDASE – Associação de 

Familiares e Amigos do Cidadão com 

Dificuldades de Adaptação da Serra da 

Estrela, completará 4 anos de trabalho no 

apoio e inclusão de pessoas com deficiência 

do concelho de Manteigas. 

 

A AFACIDASE é uma organização de apoio a 

pessoas com deficiência do concelho de 

Manteigas e foi criada pelas mãos de pais e 

mães preocupados com o futuro dos seus 

filhos com deficiência. 

 

 

 

Dia: 16 de maio no Parque Urbano do Rio 

Diz.  

 

O evento promovido pelo Instituto de São 

Miguel na Guarda, está integrado no “Dia da 

Família” proposto pela autarquia da Guarda, 

em parceria com diversas entidades, irá contar 

com uma “venda de garagem” solidária de 

bens e produtos doados previamente à 

instituição, assim como uma feira de 

artesanato e uma mostra de produtos e 

serviços ligados à infância. 

 

Parte das receitas irá reverter a favor dos 

Lares de Infância e Juventude do Instituto de 

São Miguel, com o objetivo de angariar fundos 

para as atividades de verão das 

crianças/jovens acolhidas. 

 

O evento tem o apoio de várias entidades tanto 

a nível da organização como da logística." 

 

 

 

3º PASSEIO DE BTT -  Torneiros 

Dia: 17 de maio 2015 a partir das 8h30m 

 

É uma iniciativa do Centro Social e Cultural S. 

João d'Arroios, e o passeio vai realizar-se nas 

Freguesias do concelho de Arroios e vizinhas. 

 No final do passeio haverá almoço. Poderá 

inscrever-se em: 

            - CSJA (Pag. Facebook) 

            - Associação de Torneiros (ACDT) 

            - No próprio dia no local. 

  

Contactos: 934214421 / 917544613 

Email: centrosocial.sjarroios@gmail.com 

 

 

 

 

Dia: 18 de Maio de 2015, 2ª fª, pelas 14:30, 

UP! Unidade Empresarial de Paranhos, 

Porto, na Rua do Tâmega s/n (perto da 

FEP). 

 

Este é um projeto inovador, financiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, que está em 

fase de arranque, destinado a jovens dos 18 

aos 35 anos, cuja inscrição e participação é 

totalmente gratuita e abrangerá a Grande Área 

Metropolitana do Porto e irá ser dinamizado, 

simultaneamente, no Porto e em S. João da 

Madeira. 

Mais informações em: 

https://www.facebook.com/coworksocial 

mailto:centrosocial.sjarroios@gmail.com
https://www.facebook.com/coworksocial
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Dias: 20 e 21 de maio, no auditório Prof. 

José Lima Carvalho (IPVC) em Viana do 

Castelo 

 

Este ano sob a organização e colaboração 

conjunta e em rede das várias valências de 

intervenção da instituição - pretendem ser um 

momento privilegiado de reflexão para 

mobilizar todos os profissionais e instituições 

da comunidade do distrito de Viana do Castelo 

à construção e fortalecimento de redes de 

colaboração, viabilizando pontes para nos 

aproximarmos uns dos outros e juntos 

partilharmos saberes e práticas que 

promovam uma crescente justiça social, 

através de uma progressiva consciência crítica 

dos cidadãos, pelo empoderamento da 

sociedade civil, fomentando a participação 

democrática de todos os sujeitos na 

corresponsabilização do cuidado uns dos 

outros. 

Mais informações em www.gaf.pt/jornadas/XXI 

Inscrições online em 

www.gaf.pt/jornadas/XXI/inscricoes 

 

 

 

 

 

Assembleia Geral da UDIPSS de Portalegre 

 

Dia: 22 de Maio, pelas 15hoo, nas 

instalações da Obra Social do Sagrado 

Coração de Maria 

 

Esta Assembleia tem como ponto principal da 

ordem de trabalhos, a apresentação e votação 

do Relatório, Balanço e Contas da UDIPSS 

relativos ao ano 2014 

 

 

 

 

Dia: 23 de maio, pelas 19h30 no Quartel do 

Regimento de Infantaria nº1 em Tavira 

 

Este evento que contará com a atuação do 

artista Fernando Pereira, e a angariação de 

fundos obtida reverterá para as crianças do 

CAT “A Gaivota”. 

 

 

 

 

Dias: 25 a 29 de maio, no Centro de 

Informação Urbana de Lisboa (CIUL) – 

Picoas Plaza, Lisboa 

 

É uma organização APEE – Associação 

Portuguesa de Ética Empresarial dedicada ao 

tema “Sustentabilidade, Negócios e 

Confiança”, lançará o debate sobre a 

necessidade de adotar modelos de gestão 

empenhados na transparência organizacional, 

no respeito pelas partes interessadas e na 

promoção de um mercado mais justo, 

equilibrado e gerador de confiança. 

Mais informações aqui 

 

 

 

Dia: 27 de maio, no Centro de Congressos 

da Alfândega do Porto. 

 

http://www.gaf.pt/jornadas/XXI/inscricoes
http://srs.apee.pt/2015/
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Promovido e organizado pela Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, IP, este evento 

pretende debater e refletir sobre as principais 

questões que devem ser tidas em conta neste 

novo período de programação dos fundos 

comunitários em Portugal, no âmbito da 

Avaliação das Políticas Públicas, dos seus 

resultados e impactos. 

 

 
 
 
 
 

 

Cuidados a ter com poeiras e partículas em circulação 
http://www.apambiente.pt/ 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=316&sub3ref=941 

 
Qualidade do Ar em Espaços Interiores - Um Guia Técnico 
http://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/manual%20QArInt_standa

rd.pdf 
ALERTAS À POPULAÇÃO - Previsão de Temperaturas Elevadas e outros Riscos para a 

Saúde 

Consulte o site da Direção Geral da Saúde e os sites das Administrações Regionais de Saúde 
http://www.dgs.pt/ 

http://www.arsalentejo.min-saude.pt/Paginas/default.aspx 

http://www.arsalgarve.min-saude.pt/portal/ 

http://www.arscentro.min-saude.pt/Paginas/inicio.aspx 

http://www.arslvt.min-saude.pt/ 

http://www.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte 
 

 

 

 

 

http://www.apambiente.pt/
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=316&sub3ref=941
http://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/manual%20QArInt_standard.pdf
http://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Guias%20e%20Manuais/manual%20QArInt_standard.pdf
http://www.dgs.pt/
http://www.arsalentejo.min-saude.pt/Paginas/default.aspx
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/portal/
http://www.arscentro.min-saude.pt/Paginas/inicio.aspx
http://www.arslvt.min-saude.pt/
http://www.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte
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UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DE ECONOMIA SOCIAL 
 
(Inscrições para a 4.ª edição) 
 

Contactos e site 

Estando a terminar a 3.ª edição da Pós-Graduação em Gestão de Organizações de Economia Social da 
Católica Porto, as pessoas interessadas em frequentar a 4.ª edição poderão manifestar desde já essa 
intenção através de envio de mensagem para Cristina Crava (ccrava@porto.ucp.pt). 
O endereço do site do curso é o seguinte: 
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-em-gestao-de-organizacoes-de-
economia-social 

Data de início 

O início da 4.ª edição acontecerá depois do termo da 3.ª edição, ou seja, se possível, em finais de Maio, 
ou pouco depois disso. 

Plano de estudos 

O plano de estudos que pode ser consultado no site do curso inclui 17 disciplinas organizadas em 5 
módulos, a saber: 
- Sustentabilidade das Organizações; 
- Gestão Estratégica de Pessoas; 
- Contabilidade, Fiscalidade e Enquadramento Jurídico; 
- Formação de Auditores Internos de Qualidade (habilitação para o certificado de auditor interno de 
qualidade a emitir pela APCER) 
A totalidade do curso corresponde a 270 horas lectivas. 

Articulação com outros cursos 

A frequência deste curso dá créditos para a frequência do Mestrado em Economia Social da Católica 
Porto. 

Flexibilidade nas inscrições 

A inscrição no curso é muito flexível existindo as seguintes alternativas: 
- inscrição na totalidade do curso; 
- inscrição só num, ou nalguns módulos, sem inscrição nos restantes em futuras edições do curso; 
- inscrição só num, ou nalguns módulos, com inscrição nos restantes em futuras edições do curso. 

Horário 

A totalidade do curso corresponde a 270 horas lectivas, com aulas que funcionam às Sextas Feiras, das 
14h às 18h, e aos Sábados, das 9h às 13h. 

Parcerias 

São parceiros da Católica Porto nesta pós-graduação a CNIS, a Fundação Montepio, a Vieira de Almeida 
& Associados, a PricewaterhouseCoopers, a SINASE e a APCER. 
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Certificação energética – redução 

Os edifícios destinados à habitação social reabilitados vão beneficiar de uma redução de 50% na 

obtenção de pré-certificados e certificados energéticos. A medida, prevista na Portaria nº. 115/2015, 

destina-se a propriedades da administração pública ou de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS). 

Este desconto, que varia entre 35 e 65 euros consoante as tipologias da habitação, só se aplica 

quando os certificados forem emitidos em âmbito de uma grande intervenção. Ou seja, para além de 

não poder “resultar a edificação de novos corpos” na intervenção, o “custo da obra relacionada com 

a envolvente ou com os sistemas técnicos pré-existentes tem de ser superior a 25% do valor da 

totalidade do edifício (excluindo o valor do terreno em que este está implantado)”, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 118/2013.  

Já no caso de se tratar de uma ampliação, as taxas reduzidas aplicam-se se “o custo da parte 

ampliada exceder em 25% o valor do edifício existente respeitante à totalidade do edifício, 

considerando-se, para a determinação do valor do edifício, o preço da construção da habitação por 

metro quadrado fixado anualmente”. 
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Lino Maia 


