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Saídas dos utentes ao exterior
Neste momento da nossa vida coletiva em que o
Estado de Emergência que durava desde novembro terminou e estamos a chegar ao fim da 1ª fase
de vacinação, que se iniciou, com prioridade máxima, pela vacinação dos utentes e trabalhadores
das ERPI e Lares Residenciais, tendo permitido
uma redução de risco para a saúde e a vida das
pessoas idosas, estando o ISS,IP a desenvolver todos os esforços junto da Task-force, para que as
respostas que tiveram surtos e ainda não foram vacinadas o sejam rapidamente, de modo a finalizar
este processo e a ter uma proteção generalizada,
temos que dar novos passos.
Assim, venho apelar a que as V. Instituições, tendo
em conta cada realidade e situação, permitam saídas sociais dos utentes, para que as pessoas possam desfrutar de momentos no exterior com familiares e amigos, tendo em conta a Orientação da
DGS nº 009/2021 atualizada a 17/04/2021 que refere no ponto 38:
"Quando um residente sai da instituição por um período inferior a 24 horas, não é necessária a realização de teste laboratorial para SARS-CoV-2, nem
de isolamento aquando do regresso à instituição.
Nessa situação, a instituição deve garantir o distanciamento físico adequado entre os residentes e
ainda as regras de higienização;"

Destaco ainda o ponto 39 orientações para saídas
superiores a 24h que obedecem a regras mais
apertadas, mas que cumpridas não são impeditivas
da saída dos utentes.
Sabendo nós os momentos difíceis pelos quais as
Instituições passaram no último ano, é compreensível o sentimento de proteção aos idosos que estão à Vossa responsabilidade, mas também é dever das Instituições, apelando sempre ao bom
senso, promover o bem estar físico, psíquico e social das pessoas que acolhem, sendo a saída ao
exterior, sempre que possível, um aspeto importante par o bem estar e a saúde mental dos utentes,
assim como para o exercício dos seus direitos de
cidadania.
Com a vacinação praticamente concluída nas ERPI
e da testagem preventiva aos funcionários a continuar, a expectativa de todos nós é que, utentes,
profissionais, dirigentes das instituições, possam finalmente entrar numa fase de esperança e de tranquilidade.
Despeço-me com consideração e estima,
Catarina Marcelino
Vice-Presidente do Conselho Diretivo
Instituto da Segurança Social, I.P.
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Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º
127/2021
Recomenda ao Governo a integração das pessoas
em situação de sem-abrigo e com doença mental
severa nos grupos prioritários do Plano de Vacinação contra a COVID-19

.2019

Resolução da Assembleia da República n.º
128/2021
Recomenda ao Governo que apresente, com carácter de urgência, o estudo relativo à definição
das condições de acesso à reforma antecipada
para as pessoas com deficiência
Resolução da Assembleia da República n.º
131/2021
Recomenda ao Governo o reforço urgente da rede
nacional e da formação em cuidados paliativos.

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do
Trabalho e da Formação Profissional
Despacho n.º 4225-A/2021
Revoga os n.os 13.1 e 13.2 do Despacho n.º 1242A/2021, de 29 de janeiro (que aprova o regime de
apoios aos formandos e participantes das medidas ativas de emprego e reabilitação profissional que se encontrem temporariamente impedidos de frequentar as
ações de formação ou as atividades previstas nos projetos, bem como outras medidas referentes à intervenção
do IEFP, I. P)

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 9/2021/M16
Para que todas e quaisquer medidas, programas e
apoios lançados e implementados pelo Governo
Português, no âmbito da crise pandémica da COVID-19, não discriminem ou excluam, do seu âmbito de aplicação, as Regiões Autónomas
2067647

A CNIS informa as suas associadas que submeteram candidaturas à Compensação Remuneratória
dos Educadores de Infância da Rede Solidária da
Educação Pré-Escolar: Ano Letivo 2019-2020, que
em virtude do atraso na entrada no sistema do
IGeFE da informação da Segurança Social relativa
a remunerações e ausências, foram estabelecidos
novos prazos para correção e reclamação, nomeadamente:
 De 03 a 07 de maio – período de reclamação
Fica disponível na plataforma o documento com o cálculo provisório da compensação a atribuir, devendo
as Instituições verificar se o mesmo está correto e, se necessário, contestarem o valor. Se até 07 de maio
as Instituições não apresentarem eventuais alegações em contrário, será disponibilizada na plataforma a decisão final. Após esta data, é encerrada a participação das Instituições no Programa, não havendo lugar a correções e/ou submissões de candidaturas.
As instituições que receberam e-mail do IGeFE com indicação de candidatura inválida por dias de ausências
incorretos, devem aceder à plataforma, proceder às correções necessárias e submeter novamente a candidatura, imprimido novo cálculo da compensação.
A CNIS está disponível para esclarecimento de dúvidas às suas associadas na elaboração das candidaturas, através dos contactos do Departamento Técnico: dep.tecnico@cnis.pt e 226 068 614
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 Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 29/04/2021
COVID-19: Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e para Unidades de
Cuidados Continuados Integrados (várias tipologias).
Para: Estruturas Residenciais para Idosos (várias
tipologias), Unidades de Cuidados Continuados In-

tegrados (várias tipologias), Estruturas Residenciais para pessoas com doença psiquiátrica ou do
foro mental, Estruturas Residenciais para pessoas
com deficiência e incapacidade, Profissionais do
Sistema de Saúde

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Webinar "Saúde Pública nas IPSS - Oportunidade para uma abordagem prática"
Dia: 6 de maio pelas 15h00
A abertura do Webinar, conta com a presença do
Diretor do CDSS de Santarém Dr. Renato Bento
Para mais informações, clique aqui

Formação Online Certificada com Catarina
Rivero
“Bem Estar & Prevenção de Burnout”
Dias: 17 e 18 de maio
Para mais informações, clique aqui.

Webinar “Atualização e revisão dos Planos de
contingência e dos Planos de Visita”

Webinar “Responsabilidade Legal dos Diretores
Técnicos”

Dia: 14 de maio das 15h00 às 17h00
Objetivo: Dotar os participantes de conhecimentos
sobre atualização e revisão dos planos de contingência e dos planos de visita
Inscrições aqui

Dia: 17 de junho das 15h00 às 17h00
Objetivo: Dotar os participantes de conhecimentos
sobre a responsabilidade legal dos diretores técnicos
Inscrições aqui

Seminário “Código contributivo. Aplicação prática e incentivos à contratação”
Dia: 17 de maio das 15h00 17h00
Conteúdo Programático:
• Enquadramento Legal;
• Regime Geral Trabalhadores por conta de Outrem
Obrigações Contribuintes
Base de Incidência Contributiva: Sujeição e
Isenção

• Incentivos à contratação
- Segurança social
- IEFP
» Inscrições aqui
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Formação Gratuita Online - Curso Unidade de Qualidade de Vida para Pessoas com Demência: Desenvolvimento e Implementação
De 10 a 22 de maio
Objectivo geral: Reforçar competências para a implementação de uma Unidade de Qualidade de Vida para
Pessoas com Alzheimer e outras demências.
Inscrições e mais informações: aqui

DIVERSOS




Cimeira Social do Porto
Dias 7 e 8 de maio, e será organizada em torno de
dois eventos.
A Cimeira Social do Porto será o ponto alto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, com o qual pretende marcar a agenda europeia para a próxima década, garantindo que enfrentamos desafios do presente e do futuro sem
deixar ninguém para trás.
A Cimeira pretende reforçar o compromisso dos
Estados-Membros, das instituições europeias, dos
parceiros sociais e da sociedade civil com a implementação do Plano de Ação do Pilar Europeu dos
Direitos Sociais.
Programa aqui



Estudo “Resiliência Organizacional e Covid-19”
Estudo no âmbito de um Pós-doutoramento em Sociologia – do ISCPS-Universidade de Lisboa e admitido pelo programa de apoio à formação de colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – com o objetivo de conhecer melhor os fatores que influenciam a resiliência das organizações na área do envelhecimento, tendo como referência a experiência vivida com a pandemia por
Covid-19.
Agradece-se a colaboração no preenchimento de
um questionário, garantindo, desde já, o total

Lançada a Carta da Criança nos Cuidados de
Saúde Primários
A Direção-Geral da Saúde, através do Programa
Nacional de Prevenção da Violência do Ciclo de
Vida e do Programa Nacional de Saúde Infantil e
Juvenil, associa-se ao Instituto de Apoio à Criança na Promoção dos Direitos das Crianças, nos
Cuidados de Saúde Primários, com o lançamento
da “Carta da Criança nos CSP”, que conta com o
apoio do Município de Lisboa.
A divulgação desta Carta teve um efeito muito positivo na humanização dos serviços de Pediatria
Hospitalar, envolvendo todos os profissionais de
saúde, as famílias e as crianças no seu cumprimento.

anonimato e confidencialidade das suas respostas, que serão tratadas em conjunto com as de todos os respondentes e apenas para efeitos da
presente investigação.
Para aceder ao inquérito clique aqui


VI Encontro Nacional "Democratização da
Saúde Mental, Participação Pública em Saúde"
Dia: 21 de Maio por videoconferência
Uma iniciativa da FamiliarMente, Federação Portuguesa Associações Famílias de Pessoas com
Experiência em Doença Mental
Inscrições gratuitas aqui
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Estudo “Economia Social em Portugal no contexto da Covid-19 — 2.ª edição” revela fecho de
12% das organizações de economia social em
2020
As conclusões divulgadas no dia 26 de abril fazem
parte do trabalho realizado por investigadores dos
institutos politécnicos de Setúbal e de Portalegre,
no qual participaram 944 organizações da economia social.
Uma em três instituições em risco de fechar (34%)
são Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), segundo o estudo baseado em inquéritos online realizados entre 9 de fevereiro e 25 de
março.
+ info

.2019

X Edição
Prémio Cooperação e Solidariedade António
Sérgio 2021 | PAS´21
O Prémio Cooperação e Solidariedade António
Sérgio, criado pela CASES em 2012, destina-se
a homenagear as pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, mais se tenham distinguido no setor da Economia Social.

Lino Maia
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