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Assembleia Geral Ordinária CNIS

Nos termos previstos nos Estatutos da CNIS, convocam-se
as Associadas a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a
realizar no próximo dia 27 de novembro de 2021, às 09h45,
no hotel Cinquentenário em Fátima.
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» A Convocatória pode ser consultada aqui
» O Programa de Ação e Orçamento Previsional 2022 pode ser consultado aqui

LEGISLAÇÃO
Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º 286/2021
Recomenda ao Governo que garanta o direito inalienável das crianças à presença de figura significativa nos
momentos de transição dos contextos educativos
Extracto: A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que solicite à Direção-Geral da Saúde
a revisão, com carácter de urgência, da Orientação n.º
025/2020, de 13 de maio, sobre medidas de prevenção e controlo em creches, creches familiares e amas,

atualizada a 9 de setembro de 2021, garantindo o direito inalienável das crianças à presença de figura
significativa das mesmas nos momentos de transição
para os contextos educativos.

Finanças - Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto e dos Assuntos Fiscais

Economia e Transição Digital, Finanças e
Planeamento

Despacho n.º 10911/2021
Aprova as alterações da declaração periódica de
rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de preenchimento

Portaria n.º 248-A/2021

» Orientação 02572020, de 13/05/2020, atualizada a 09/09/2021, aqui

Alteração ao Regulamento do Programa APOIAR
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Gabinete de Auditoria I CNIS

» Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020
atualizada a 10/11/2021 - Infeção por SARSCoV-2 (COVID-19) - Distanciamento Social
e Isolamento

» Norma nº 002/2021 de 30/01/2021
atualizada a 09/11/2021
Campanha de Vacinação Contra a COVID- 19
» Norma nº 006/2021 de 25/09/2021 atualizada
a 12/11/2021
Vacinação contra a gripe. Época 2021/2022.
A presente atualização permite a administração
da vacina contra a gripe e da vacina contra a
COVID-19 sem qualquer intervalo de tempo.

A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio por
parte do gabinete de auditoria da CNIS, com objetivo
de elaboração de relatório económico-financeiro e
assessoria estratégica e operacional a Instituições
associadas da CNIS.
O trabalho do gabinete incluirá visita e reunião com a
Direção da Instituição, apresentação do relatório, e
proposta de medidas a adotar para garantir a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade financeira da Instituição.
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a
Instituição deverá enviar um email para: gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no título do e-mail “CNIS
| Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, disponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS de Braga – Assembleia Geral Ordinária
Dia: 24 de novembro de 2021 pelas 16h30, no auditório Prof. Isidro Alves da Universidade Católica Portuguesa, sito no Campus Camões, Braga .
A convocatória pode ser consultada aqui

UDIPSS de Aveiro - Seminário “PRR: O Impacto no Setor Social”
A Sessão sob a coordenação do Dr. Vítor Vale, abordará as reformas previstas no PRR
para a Economia Social:
Dia: 26 de novembro, em formato Online, com início às 09h30 às 11h30:
Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais; Estratégia Nacional para a
Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025; Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas; Estratégia
Nacional de Combate à Pobreza 2021 – 2030.
Mais informações sobre este Seminário aqui
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BAZAR SOLIDÁRIO ASAS WEEKEND 2021 - 26 de novembro a 1 de
Dezembro I ASAS de Santo Tirso
Em 2021 o Bazar Solidário realiza-se no Club Thyrsense, na R. Francisco
Moreira Nº24, Santo Tirso. Um local cuja História se escreve à medida
que se escreve a história de Santo Tirso!

DIVERSOS
Parceria: CNIS e ChildDiary
Foi estabelecida uma parceria estratégica entre a CNIS e a ChildDiary que tem como
finalidade o trabalho em conjunto para auxiliar todas as instituições de solidariedade
social com resposta social de creche e/ou jardim-de-infância a tornarem-se numa
solução mais qualificada e viável para as famílias.
As IPSS com resposta social de creche e/ou pré-escolar associadas da CNIS poderão ter acesso a condições mais vantajosas, acesso a conteúdos e materiais exclusivos, entre outras vantagens.
» Apresentação ChildDiary
» Flyer ChildDiary – CNIS
» A propósito da época natalícia que se aproxima foi criado um ebook,
que vai ajudar as equipas da infância preparar este período de festa. Contém propostas e recursos para berçário, creche e pré-escolar.
O ebook pode ser consultado aqui

Guia “Eliminar barreiras, mudar atitudes”
A Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) desenvolveu um guia, denominado “Eliminar barreiras,
mudar atitudes.
Este guia é constituído por uma pequena abordagem do que é a paralisia cerebral (PC), atitudes fundamentais a adotar, atitudes específicas de acordo com défices específicos que poderemos encontrar em pessoas
com PC e/ou noutro tipo de deficiências, atitudes de civismo e outras considerações que poderão ser mais
específicas de acordo com os serviços utilizados.
Este guia pretende informá-lo para que se torne, também, um agente de inclusão no seu círculo social e
profissional.
O Guia pode ser consultado aqui
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Extracto do Comunicado do Conselho de Ministros de 11 de novembro de 2021
1. O Conselho de Ministros apreciou hoje, na generalidade, o documento que serve de base ao Quadro
Financeiro Plurianual 2030.
O documento, que estará em consulta pública a partir de dia 15 de novembro, apresenta as linhas orientadoras do Acordo de Parceria Portugal 2030, a estabelecer entre Portugal e a Comissão Europeia, que fixa
os grandes objetivos estratégicos para aplicação dos Fundos Europeus no País entre 2021 e 2027.

Dia Europeu da Proteção das Crianças Contra a Exploração e o Abuso Sexual
A 18 de novembro, assinala-se o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a
Exploração e o Abuso Sexual, criado em 2015 por decisão do Conselho de Ministros
do Conselho da Europa. O tema central da edição de 2021 é “Tornar o círculo de
confiança verdadeiramente seguro para as crianças”.
Para a campanha deste ano, a Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens realizou um vídeo/spot, alertando a sociedade civil para
este problema grave e de ampla dimensão, transversal a todas as classes sociais.
Clique AQUI para ver o vídeo.
Mais informações sobre a campanha:
 https://www.cnpdpcj.gov.pt/dia-europeu-da-protecao-das-criancas-contra-a-exploracao-sexual-e-oabuso-sexual
 https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/17915/Folheto+tem%C3%A1tico+2021/87d967f9-61f84522-9993-8463d581f87c

Lino Maia
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