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A CNIS realiza no dia 26 de junho em Fátima 
(Centro Pastoral Paulo VI-Salão do Bom Pastor) 
duas assembleias gerais: uma para aprovação 
do orçamento e programa de ação para 2021 e 
a segunda para aprovação do relatório e contas 

de 2020. 
 
Os documentos referentes às Assembleias Gerais estão disponíveis para consulta no site da CNIS 
(http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Documentos-AG.pdf,http://cnis.pt/wp-content/uplo-
ads/2021/06/Relat%C3%B3rio-e-Contas-2020.pdf, respetivamente. 
» Convocatórias aqui 
 
 

Assembleia da República                                             Presidência do Conselho de Ministros

Resolução da Assembleia da República n.º 
174/2021 
Recomenda ao Governo a reavaliação e reforço do 
Programa Rede Social 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-
A/2021 
Altera as medidas aplicáveis a determinados muni-
cípios no âmbito da situação de calamidade 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  
 
Despacho n.º 6298/2021  
Indica as personalidades a integrar o Conselho 
Nacional para a Economia Social 
 
 
Despacho n.º 6302/2021  
 
Saúde - Gabinete da Ministra 
Cria um grupo de apoio técnico à implementação 
das políticas de saúde (GAPS) 
 
 
 
Presidência do Conselho de Ministros 

 
 
Portaria n.º 128/2021 
Procede à quarta alteração da Portaria n.º 82-
C/2020, de 31 de março, alterada pelas Portarias 
n.os 162/2020, de 30 de junho, 218/2020, de 16 de 
setembro, e 302/2020, de 24 de dezembro 
 

Nota: Programa MAREESS prorrogado até final de 
2021, tal como estava previsto na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 33-A/2021. 
Com a publicação desta Portaria de Prorrogação, 
as Instituições que se já se tinham candidatado e 
viram ser indeferidas as suas candidaturas, agora 
devem apresentar uma nova candidatura. 

Decreto-Lei n.º 54-A/2021 

Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 2021/953, relativo ao Certificado Digital COVID da 

UE 

 
  DGS: 
» Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 
22/06/2021 -  COVID-19: Estratégia Nacional de 
Testes para SARS-CoV-2  

  CANDIDATURAS: 
» Aviso de concurso ALG-21-2021-11  - Al-
garve 2020 apoio criação de emprego no se-
tor social 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Documentos-AG.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/06/Relat%C3%B3rio-e-Contas-2020.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/06/Relat%C3%B3rio-e-Contas-2020.pdf
https://cnis.pt/evento/assembleias-gerais-2/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165605185/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165605185/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165797150/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165779222/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-06-25&date=2021-06-01&dreId=165779179
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165779236/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-06-25&date=2021-06-01&dreId=165779179
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165723204/details/maximized?serie=I&day=2021-06-24&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136900602/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136900602/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142961486/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152197940/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160149402/details/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165865578/details/maximized?serie=I&day=2021-06-25&date=2021-06-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?21R0953
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-21-2021-11
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Projeto TFA – TheoFrameAccountability 
Criação de websites e avaliação de desempenho das Instituições 
 
Como é do conhecimento das Associadas, a CNIS integra o Projeto TFA – TheoFrameAccountability, 
promovido pelo ISCA-UA - Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro 
em parceria com o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto e o ISCAC - Insti-
tuto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, com os grandes objetivos de promover a pres-
tação de contas nas IPSS e dotar as Instituições de dados, conhecimentos e informações que lhes permitam 
avaliar o seu desempenho, tomar decisões informadas e melhorar a gestão e a governação. 

+ Info 

 
 
 

 
 

   »  Webinar “Medidas de Auto Protecção e Inspeções Regulares  

      Dia: 2 de julho, pelas 10h00, via Cisco Webex 
 

 
 
Uma parceria da UIPSSDB  com o Comando Distri-
tal de Operações de Socorro de Bragança – 
ANEPC  
A sessão de abertura contará com a presença do 
Comandante Operacional Distrital de Bragança 
ANEPC, João Noel Afonso. Serão ainda abordados 
os seguintes temas: 
- Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio 
em Edifícios- Aplicação, Nova legislação 
- Responsabilidade da Manutenção das Condições 
de Segurança Contra Risco de Incêndio em Edifí-
cios  
  Implementação das Medidas de Autoproteção 
 
 

 
 
 
- Responsabilidade Civil ou Disciplinar ao nível da 
Segurança Contra Incêndio em Edifícios- 
  Contraordenações e Coimas 
- Pedidos de Inspeção Regular – Obrigatoriedade, 
Nova Legislação, Plataforma Digital, Submissão de 
Pedidos a ANEPC 
- Concretização das Medidas de Autoproteção - 
Obrigatoriedade, Nova Legislação, Plataforma Di-
gital,  
  Submissão de Pedidos a ANEPC 
- Importância da Formação em Segurança Contra 
Incêndio em Edifícios 
- Importância dos Simulacros e sua obrigatoriedade 
- Encerramento – Esclarecimento de Duvidas 
  Inscrições de Inscrição, até ao dia 25 de junho

 
 

» Ação e formação “Desafios do Recrutamento à Admissão do Novo Colaborador”  I online
   Dia: 12 de julho das 14h00 às 18h 

 
Conteúdos Programáticos: 
- Descrição de Funções e levantamento das neces-
sidades de Recrutamento 
- Recrutamento Interno e Externo 
- Técnicas para a seleção do/a Candidato/a 
- Requisitos normativos e legais na Admissão  
- Acolhimento e Integração do novo Colaborador 
 
 
 

 
Nota 1: Serão cedidos impressos para todas as fa-
ses. 
Nota 2: Realização Via online (na véspera será en-
viado o respetivo link de acesso). 
 
Inscrições até ao dia 8 de julho de 2021 para ui-
pssdb@gmail.com, com indicação do nome do par-
ticipante (s) e função, IPSS, contactos. 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://www.tfa.pt/
http://cnis.pt/informacoes-2/
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» UIPSSDB e o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos “Eu estou contigo todos os dias” I 25 de julho 
 
No dia 22 de junho o Vaticano apresentou o pri-
meiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a men-
sagem do Papa Francisco. 
 
A UIPSSDBragança foi desafiada pelo COD-
SDPJV (Comité Organizador Diocesano - Secreta-
riado Diocesano da Pastoral Juvenil Vocacional) a 
participar, com diferentes atividades e integrar esta 
iniciativa que visa enriquecer o dia a dia dos nossos 
utentes/idosos. "Faz Missão" é o nome da inicia-
tiva que potenciará a intergeracionalidade, pelo que 
se convida todas e cada uma das IPSS associadas 
desta União Distrital a integrar esta parceria. 
 

23, 24 e 25 de julho abarcarão 
as várias dinâmicas entre os 
jovens da diocese e os "nossos 
avós/idosos".  
Espera-se, por isso, grande cri-
atividade e trabalho de parce-
ria entre as realidades juvenis 
da Diocese e as IPSS associadas. 
 
Aguarda-se, assim, a intenção das várias IPSS em 
participar, enviando um email (ui-
pssdb@gmail.com) de resposta com o lema "Faz 
Missão

 
 
4ª Edição da Ação Formativa “Processos Individuais nas respostas sociais da Infância” 
 
Dias: 13, 15 e 20 de julho, das 18h30 às 21h30 
Cronograma da 4ª Edição: dias 13, 15 e 20 de ju-
lho, das 18h30 às 21h30. 
Via: Plataforma ZOOM 
 
A Ação de Formação “Processos Individuais nas 
respostas sociais da Infância” visa dotar técnicos 
de IPSS´s de conhecimentos e competências ne-
cessárias para a organização dos processos indivi-
duais, de modo a que estes, por um lado, cumpram 
o enquadramento legal e normativos internos do 
ISS mas também observem uma metodologia de 
gestão da qualidade adequada à resposta social e 
à missão da Instituição. 
Investimento:  

- Associada 
UDIPSS-
PORTO - 30,00 € 
por inscrição  
- Não Associada 
UDIPSS-
PORTO – 50,00 € 
por inscrição 
 
Conteúdos e Inscrições: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuwS6Q1Bca-
SMTihVQ3Tr9DDztCJNCSNdO996F9iC6aP-
tcA/viewform 
 

 
 
 
 
 
Workshop “Promoção da Qualidade de Vida de Pessoas com Deficiência Grave” I On-line, Zoom 
Projeto “Quality of Life for All” - Programa Erasmus+ 
Dia: 8 de julho, 2021 | 09:30h - 13:00h 
 
Quality of Life for All (QoL4ALL) é um projeto Eras-
mus+ que visa melhorar a educação de adultos 
com deficiência, através da disponibilização de es-
tratégias educacionais que promovam a sua quali-
dade de vida. O projeto procura, ainda, melhorar as 
competências dos profissionais de educação de 

adultos que trabalham com pessoas com deficiên-
cia grave e profunda na promoção da sua quali-
dade de vida. 
Os parceiros deste projeto são: Associação Por-
tuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (Faro, Por-
tugal), European Platform for Rehabilitation (Bruxe-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuwS6Q1Bca-SMTihVQ3Tr9DDztCJNCSNdO996F9iC6aPtcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuwS6Q1Bca-SMTihVQ3Tr9DDztCJNCSNdO996F9iC6aPtcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuwS6Q1Bca-SMTihVQ3Tr9DDztCJNCSNdO996F9iC6aPtcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuwS6Q1Bca-SMTihVQ3Tr9DDztCJNCSNdO996F9iC6aPtcA/viewform
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las, Bélgica), Josefsheim gGmbH (Olsberg, Alema-
nha), Istituto Don Calabria (Verona, Itália), Centro 
San Rafael - Fundación San Francisco de Borja 
(Alicante, Espanha). 

Para mais informações: https://us6.campaign-ar-
chive.com/… 

Inscrições gratui-
tas: https://forms.gle/RZgNrP329FyHjw7m6 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nova Edição  //  Academia Y.ES  |  Diz SIM à Economia Social   
Formação à distância Via Plataforma Zoom 
Datas de realização: de 5 julho a 27 de julho  
 
A Academia Y.ES é uma iniciativa destinada à sensibilização e formação, nos 
temas da Economia Social, pretendendo promover a aquisição de conhecimen-

tos e competências que favoreçam o desenvolvimento de projetos de base coletiva, associativa e coopera-
tiva. 
O programa, que contará com 14 sessões formativas, está estruturado de forma contínua e dinâmica, equi-
librando-se os momentos de exposição teórica com aplicação prática, momentos de trabalho em equipa, de 
descontração, de atividades de networking e partilha. 

+ Info 

 
 

Mestrado Gestão e Regime Jurídico-Empresarial 

da Economia Social I Candidaturas até 9 de julho 

O Mestrado em Gestão e Regime Jurídico-Empresa-
rial da Economia Social, promovido pelo Instituto Su-
perior de Contabilidade e Administração do Porto (IS-
CAP), visa responder às exigências económico-soci-
ais que se colocam ao setor da Economia Social, 
através de uma abordagem inovadora e multidiscipli-
nar de gestão, jurídica, contabilística, económica, de 
aplicação de novas tecnologias e de marketing. 
» Apresentação do Mestrado 
» Edital P.PORTO-P-003-2021-2022 – Edital de 
Mestrado 

 

 

“Recuperar Portugal” 

‘Recuperar Portugal’ é o nome do novo site, re-
centemente lançado, com toda a informação so-
bre o PRR - Plano de Recuperação e Resiliên-
cia português. 
  
Esta nova plataforma está dividida em 5 grandes 
Blocos Temáticos:PRR; RESILIÊNCIA; TRANSI-
ÇÃO CLIMÁTICA; TRANSIÇÃO DIGITAL e  
CANDIDATURAS   C3. Respostas Sociais 
 
Coordenadores da Estrutura de Missão «Recupe-
rar Portugal: Despacho n.º 6293/2021 

  

 

 

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

https://us6.campaign-archive.com/?u=0c9300dfc30af4c8f19e8c75c&id=6477e02e70
https://us6.campaign-archive.com/?u=0c9300dfc30af4c8f19e8c75c&id=6477e02e70
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FRZgNrP329FyHjw7m6&h=AT1gHpbwPogPz9NxojBlSZQH93nI-yXiysX-aOYzI1fR4jqeY5Clro7W72PkWZ8r6KGR0WV4QSCQoetHTZ5fn9FyBhIcaqkcTiwYM4niPS2WweTL9llDdECaMxoxFDIIcbQ-MmDAO0SllfJRWRCbkdt9NPdYrouutzPTkKEf3DQFMg40-CgGcS9bEtcmCeFUurPddsrro7tdyeFyMmGveBrtM7uRlQKpsbpp5eKblZRtBvpKikQ28boTSjZN4NdmTC22fze90LFnyVEfcUJMA3GB0R6Orqz22AlkHLBr2pl7TeusqAbwT_odnVlsynOI6ft_j06O2Llj1WfjcG7UOBPgJoKdDzLk1UeHSefM5aXb93vxVgjEXvAcGXQkNdwWrT0to6EVOEkfjYO-xJk1iSC4so55EUeEZmaCWSslSrSp9S5qGN16LF_ciSZXNVMIYb75dYzI04zwZUaXbK6WX3zxeVVdYOm3sTMCFoEjmvqHTJATZd_-f2lnd8mRmOaOBA-6Z5BLTvB5dOO4ljL8uhInkfvV3S_kZjcOdelynvHn7VR_9YXIs2thJ6T8G8GzDZKNbrK9gJw-nLKS1AqhXvEDnRjinEU6qcY
https://www.cases.pt/nova-edicao-academia-y-es-diz-sim-a-economia-social/
https://www.cases.pt/nova-edicao-academia-y-es-diz-sim-a-economia-social/
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2021/06/Apresentacao-do-Mestrado.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2021/06/Edital-P.PORTO-P-003-2021-2022-Edital-de-Mestrados.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/plano-de-recuperacao-e-resiliencia/
https://recuperarportugal.gov.pt/plano-de-recuperacao-e-resiliencia/
https://recuperarportugal.gov.pt/plano-de-recuperacao-e-resiliencia/
https://recuperarportugal.gov.pt/resiliencia/
https://recuperarportugal.gov.pt/transicao-climatica/
https://recuperarportugal.gov.pt/transicao-climatica/
https://recuperarportugal.gov.pt/transicao-digital/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas/
https://dre.pt/application/conteudo/165779209

