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Contrato Coletivo de Trabalho entre a Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade - CNIS e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outros
Foi publicado, no dia 22 de outubro de 2021, no Boletim de Trabalho e Emprego (BTE)
nº 39, o contrato coletivo com a FEPCES - alteração salarial e outras.
O presente acordo altera o CCT publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 41, de
8 de novembro de 2019, alterado pela revisão publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 2, de 15 de janeiro de 2021, com retificação ao texto publicado no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 19, de 22 de maio de 2021.
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Programa Cidadãos Ativ@s I Candidaturas



Eixo 1 – Fortalecer a cultura democrática e a
consciência cívica
Até 16 nov, às 12h00



Eixo 2 – Apoiar e defender os direitos humanos
Até 12 nov, às 12:00



Eixo 3 – Empoderar os grupos vulneráveis
Até 11 de nov, às 12:00



Eixo 4 – Reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil
Até 15 nov, às 12:00
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IPSS
4

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Uma iniciativa da:

 “O Ajudante de Ação Direta na Instituição”
Dia: 29 de outubro, das 14h00 às 17h00
+ Info

Imprensa
 “As IPSS no âmbito da Contratação
5 Pública”
Dias: 29 de outubro e 02 e 05 de novembro
+ Info
Diversos
6

Uma iniciativa da:


Ações de formação I Plataforma Zoom

4ª Edição | Processos Individuais nas respostas sociais da Terceira Idade
Dias: 04, 11 e 18 de dezembro, das 9h00 às 13h00
Esta Ação de Formação visa dotar técnicos de IPSS´s de conhecimentos e competências necessárias para
a organização dos processos individuais, 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.
Inscrições aqui
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5ª Edição | “Férias, feriados e faltas - Da teoria à prática
Dias: 02 de dezembro, das 17h00 às 20h00 e dia 03 de dezembro, das 9h30-12h30 e 14h30 às 17h30
No âmbito da gestão dos Recursos Humanos, esta Ação de Formação tem como objetivo munir os .2019
participantes de conceitos de direito do trabalho, nomeadamente quanto a férias, feriados e faltas, aplicando
os mesmos em casos práticos.
Inscrições aqui

IMPRENSA
“É fundamental discriminar
positivamente as instituições
Presidente da UIPSS de Coimbra - Gil Tavares aborda a
atualidade das IPSS

Aprovada na especialidade
isenção do Imposto do Selo
na reestruturação de dívida
em moratória
... prevê uma isenção do Imposto do Selo sobre as reestruturações ou refinanciamento de dívidas em moratória, passando a incluir particulares e IPSS.

Parlamento pressiona para
avanços na gratuitidade das
creches
A gratuitidade das creches da
rede pública e social para todos os filhos ... da balança
demográfica (e da sustentabilidade da Segurança Social)

.

DIVERSOS


IV Curso de Formação em Psicotraumatologia (CFP) I Observatório do Trauma do Centro
de Estudos Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra)
O Curso, com acesso ao Certificado da European
Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS),
tem início a 30 de outubro de 2021 e prolongarse-á até ao dia 7 de maio 2022. Organizar-se-á
em 10 módulos, repartidos por 15 sessões, que
se realizarão num formato online - via Zoom.
+ Info: https://www.ces.uc.pt/observatoriodotrauma/?id_lingua=1&pag=35122&tipo=atividadeF



3º Encontro Nacional de Cuidadores Informais
Dia:5 de novembro, no Dia do Cuidador.
O Encontro, promovido pela Associação Nacional
de Cuidadores Informais tem como público-alvo:
cuidadores informais e formais, profissionais, ministérios e representantes de diferentes entidades
ao nível da Saúde, Autarquias, Social etc; cidadãos com interesse no tema.
O Evento é de participação gratuita, sendo misto,
com participação presencial no Palácio D. Manuel
I, em Évora, e na modalidade online, com transmissão em directo na página de Facebook e Youtube da PH-ANCI.
+ Info



Audição Pública I Estudo sobre a reforma antecipada para pessoas com deficiência



Prémio Envelhecimento Ativo Dr.ª Maria Raquel Ribeiro I 10 anos 2012 - 2021

Realizou-se no dia 19 de outubro, com a participação da CNIS, uma Audição Pública dedicada à
reforma antecipada para pessoas com deficiência.
O audio da Audição Publica pode ser consultado
aqui

Disponibiliza-se o link do Livro dos 10
anos do Prémio Envelhecimento Ativo Dra.
Maria Raquel Ribeiro e o link do vídeo da Sessão on line.

Lino Maia
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