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Portaria n.º 156/2021, de 20 de julho 
Portaria de extensão das alterações do con-
trato coletivo entre a Confederação Nacional 
das Instituições de Solidariedade - CNIS e a 
FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindi-
catos do Comércio, Escritórios e Serviços e 
outros. 

 

  
 
Assinatura do Protocolo com Setor Social e  
Solidário no âmbito do Plano de Recuperação  
e Resiliência 
 
Foi assinado no dia 21 de julho, um protocolo com o setor 
social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR) com um investimento de 465 milhões de euros para 
as respostas sociais à infância, pessoas com deficiência 
e envelhecimento. 
 
+  Info 
 

 
Protocolo CNIS, EDP Comercial e Fundação EDP 

«Bairro Solar Solidário» pretende baixar custos das 

associadas e ajudar vizinhos 

 
A CNIS, a EDP Comercial e a Fundação EDP assinaram 
um protocolo de colaboração que visa a produção de 
energia solar em IPSS, a qual pode ser para autocon-
sumo, para venda e até para ajudar famílias carenciadas 
nas redondezas da instituição. 
As instituições que aderirem não têm que realizar qual-
quer investimento, podendo beneficiar de poupança no 
consumo com a inerente redução de despesas. 
O protocolo surge no âmbito da iniciativa da empresa 
energética denominada «Bairro Solar Solidário», por 
meio da Fundação EDP, que pretende contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas no sentido 
de aumentar a eficiência energética e combater a po-
breza energética das famílias mais desfavorecidas. 
  

 
Compromisso de Cooperação 2021-2022 - Sessões 
explicativas 

 
Tendo decorrido no passado dia 5 de julho a assinatura 
do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e 
Solidário - Protocolo para o biénio 2021-2022, a CNIS vai 
promover, à semelhança do habitual, 4 sessões expli-
cativas às IPSS associadas, nos dias 26 e 28 de julho 
e 8 e 9 de setembro, entre as 10h00 e as 13h00. 
Face à atual situação pandémica, as sessões serão reali-
zadas na modalidade de Webinar. 
As inscrições estão limitadas a 2 participantes por 
Instituição, preferencialmente um elemento da Direção e 
um elemento da equipa técnica, até um limite de 250 Ins-
tituições por sessão. As inscrições serão aceites por or-
dem de chegada. 
 
 

CCT entre a CNIS e a FEPCES 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/167839728/details/maximized
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=prr-investe-465-milhoes-em-respostas-sociais-para-infancia-idosos-e-deficientes
https://drive.google.com/file/d/11cXAyTcNMywhsisxNNM1bdI7-XmMNuRq/view
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
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3ª Edição do Curso 
Ser Dirigente de IPSS 
 

 
 
Objetivo: facultar um conjunto de conceitos, 
de instrumentos e de estratégias, de obrigató-
rio conhecimento dos Membros dos Órgãos 
Sociai dada a responsabilidade civil e criminar 
que a execução destes cargos obriga. 
+ info 

 
Cada Instituição poderá inscrever-se numa das sessões 
de acordo com a sua disponibilidade
 
▪ Sessão 1: 26 de julho de 2021 – Inscreva-se aqui. 
▪ Sessão 2: 28 de julho de 2021 – Inscreva-se aqui. 
▪ Sessão 3: 08 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui. 
▪ Sessão 4: 09 de setembro de 2021 – Inscreva-se 

aqui 
 

Contactos: Para mais informações ou esclarecimentos sobre as sessões de esclarecimento contacte a 
CNIS, através do endereço cnis@cnis.pt e o telefone 226 068 614. 
 
 
 
 
 
Assembleia da República 
 
Retifica a Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que «Aprova medidas especiais de contratação pública e altera o 
Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, e 
o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro» 

    Nota: 

O PO CH promoveu, no passado dia 14    de 
julho, uma sessão de formação, em formato 
de webinar, destinado a todas as entidades 
beneficiárias e partes interessadas, sobre a 
Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, com desta-
que para as normas aplicáveis à contrata- 
 

ção pública no âmbito de projetos financiados ou cofi-
nanciado por fundos europeus.  
»  A gravação da sessão de formação poderá ser 

visualizada aqui. 
»  Pode aceder aqui à apresentação disponibili-

zada durante a sessão.

Abertas as candidaturas 
para Housing First e Apar-
tamentos Partilhados 
(Portaria n.º 151/2021) 
 
Está aberto um novo aviso 
de protocolos para a criação 

de soluções inovadoras de Housing First e Apar-
tamentos Partilhados em todo o país para promo-
ver o acesso a habitação para pessoas em situa-
ção de sem-abrigo. 
As candidaturas decorrem entre 19 de julho e 6 
de agosto de 2021 e podem ser formalizados me-
diante submissão de candidatura através da Se-
gurança Social Direta. 
Aviso aqui 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://www.udipss-porto.org/pt/43#n-43
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FnGq7hdYQ1i17PJ1gZDD9w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ebF3Z-TAR9WkezVRItiicA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qJLkPiS2Q0KqcDXHDKk9BA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZmx3xczQQGqItBfPjdz_Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZmx3xczQQGqItBfPjdz_Q
mailto:cnis@cnis.pt
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/163728569/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/280920/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452883/details/normal?l=1
https://youtu.be/9-YyTAohEEE
https://youtu.be/9-YyTAohEEE
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Documents/Lei_30_2021_VF.pdf
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Documents/Lei_30_2021_VF.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/convite-a-apresentacao-de-propostas
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/167359766/details/maximized
https://drive.google.com/file/d/1KXu-JPFIRVuZ9gA1WAYaOx7rrxnY_KpK/view?usp=sharing
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Curso online “O Planeamento Centrado na Pessoa e a Pedagogia da Interdependência - duas aborda-
gens complementares” 
 
Uma iniciativa da ASSOL Associação de Solidariedade Social de Lafões. 
O curso decorrerá entre os dias 11 de outubro e 6 de dezembro, às segundas e quintas-feiras, entre as 
14h00 e as 15h30. 
Programa aqui 
Para outras informações e inscrição:  https://docs.google.com/forms/d/1cRdfu0gGT9HAUhgQTc2QgCNN-
0lW-WUtdwoc_VfcA2Y/edit 
 
 

 
 
 
Prémio Cooperação e 
Solidariedade António 
Sérgio 2021 | PAS´21  
 

O prazo para receção de candidaturas ao Pré-
mio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 
2021 | PAS´21 decorre até 31 de julho. 
Mais informações aqui 

 

 
Eleições Autárquicas –conheça o seu Município 
 
Em ano de eleições autárquicas, a Pordata lança 
uma nova área interactiva e dinâmica dedicada aos 
308 concelhos de Portugal. 
No site pode aceder a dados de cada uma das au-
tarquias do país, com informação detalhada sobre 
diferentes temas, da população, aos impostos das 
autarquias, do desemprego ao preço médio de imó-
veis e propriedades. 

+ Info 

 
 
Comunicado do Conselho de Ministros de 22 de julho de 2021 (extracto) 
 
3. Foi aprovada a Estratégia Nacional para a In-
clusão das Pessoas com Deficiência 2021-
2025 (ENIPD 2021-2025), a primeira a ser apro-
vada depois da Estratégia Europeia para a Defici-
ência, em março durante a Presidência Portu-
guesa do Conselho da União Europeia. 
 
A ENIPD 2021-2025 aposta numa abordagem 
global e transversal de articulação das políticas 
públicas, que tem como destinatárias todas as 
pessoas com deficiência, entendidas na sua he-
terogeneidade, bem como as suas famílias, e que 
define oito eixos estratégicos de intervenção: 
- cidadania, igualdade e não discriminação; 
- promoção de um ambiente inclusivo; 
- educação e qualificação; 
 

- trabalho, emprego e formação profissional; 
- promoção da autonomia e vida independente; 
- medidas, serviços e apoios sociais; 
- cultura, desporto, turismo e lazer; 
- conhecimento, investigação, inovação e desen-
volvimento. 
A ENIPD 2021-2025 pretende consolidar os pro-
gressos até agora alcançados e perspetivar o fu-
turo, tendo sempre em vista o reforço do compro-
misso com a inclusão das pessoas com deficiên-
cia, assumido pelo XXII Governo Constitucional 
como uma das prioridades da sua ação governa-
tiva e enquanto corolário de uma sociedade que 
se quer mais justa, mais solidária, que respeita a 
diversidade e a encara como um fator de riqueza 
e de progresso. 
 

DIVERSOS 

 

 

https://www.facebook.com/ASSOL-404217023654088/photos/pcb.1030136351062149/1030125711063213/
https://docs.google.com/forms/d/1cRdfu0gGT9HAUhgQTc2QgCNN-0lW-WUtdwoc_VfcA2Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cRdfu0gGT9HAUhgQTc2QgCNN-0lW-WUtdwoc_VfcA2Y/edit
https://www.cases.pt/pas21/
https://www.pordata.pt/Municipios
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                      O Setor Social e Solidário define-se por sete características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pe. Lino Maia, assinatura do Protocolo com Setor Social e Solidário no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

20.julho.2021 

 

 

Lino Maia 

De pessoas para 
as pessoas

Com as Pessoas e 
por todas as 

pessoas;

Privilegia uns que 
de outra maneira 
ficariam para trás

É de 
subsidiariedade

De proximidade, De Solidariedade

De  voluntariado 


