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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. 
 
»  A Convocatória pode ser consultada aqui 
 
»  O Programa de Ação e Orçamento Previsional 2022  pode ser consultado aqui 
 

 

 
 
 
 
Atualização do 
Guião Orientador da Resposta Social do Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão 
(CACI) 
 
 
 Ficha Técnica de Verificação (versão atualizada) aqui 
 
 Guião orientador da Resposta Social aqui 
 
 
 
 
 
 
 
Saúde - Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P. 
 
Deliberação (extrato) n.º 1182/2021 
Criação de um grupo de trabalho (GT) com mis-
são de apresentar propostas com vista à revisão 
do contrato de prestação de serviços celebrado 
em 1983 entre o Ministério da Saúde e as entida-
des do setor social. 
 

Assembleia da República 
 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
292/2021 
Recomenda ao Governo medidas urgentes para 
ultrapassar as dificuldades na formação dirigida 
a pessoas com deficiência e incapacidade, no 
âmbito do Programa Operacional Inclusão Social 
e Emprego. 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Convocatória-AG-27.11.2021.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Programa-de-Ação-e-Orçamento_2022.pdf
https://www.fenacerci.pt/2021/11/19/atualizacao-do-guiao-orientador-da-resposta-social-do-centro-de-atividades-e-capacitacao-para-a-inclusao-caci/
https://www.fenacerci.pt/2021/11/19/atualizacao-do-guiao-orientador-da-resposta-social-do-centro-de-atividades-e-capacitacao-para-a-inclusao-caci/
https://www.fenacerci.pt/2021/11/19/atualizacao-do-guiao-orientador-da-resposta-social-do-centro-de-atividades-e-capacitacao-para-a-inclusao-caci/
https://www.fenacerci.pt/wp-content/uploads/2021/11/FichaTecnica-de-Verificacao_final.pdf
https://www.fenacerci.pt/wp-content/uploads/2021/11/Guiao-ReaberturaRespostaSocialCACI-11-2021.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/deliberacao-extrato/1182-2021-174280049
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/292-2021-174480988
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/292-2021-174480988
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Ministra 
 
Despacho n.º 11336-A/2021 
 
Procede à abertura de candidaturas ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Coopera-
ção para o Desenvolvimento de Respostas Sociais. 
 
São elegíveis as seguintes respostas sociais 
típicas: 
Creche; Estrutura Residencial para Pessoas Ido-
sas (ERPI);Centro de Dia; Serviço de Apoio Do-
miciliário (SAD); Centro de Atividade e Capacita-
ção para a Inclusão (CACI); Lar Residencial. 

 
Período de candidaturas: 
O período para a apresentação de candidaturas 
para as respostas sociais típicas referidas no n.º 
1 da norma III decorre de 22 de novembro de 
2021 a 9 de dezembro de 2021. 

 
 
Assembleia da República 
 
Lei n.º 75/2021 
 
Reforça o acesso ao crédito e contratos de segu-
ros por pessoas que tenham superado ou miti-
gado situações de risco agravado de saúde ou de 
deficiência, proibindo práticas discriminatórias e 
consagrando o direito ao esquecimento, alte-
rando a Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, e o re-
gime jurídico do contrato de seguro 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 101/2021 
 
Permite, nos anos letivos de 2021/2022 e 
2022/2023, a utilização de veículos com idade 
não superior a 18 anos para o transporte de cri-
anças

 
 
 

 

 
Investimento RE‐C02‐i02 ‐ Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e 
Temporário 

AVISO N.º 1/CO2‐i02/2021 COMPONENTE 02 – Habitação 
Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

 
O Aviso de Manifestação de Interesse para uma primeira identificação das entidades e projetos que reú-
nam as condições para integrar esta Bolsa, com base na aferição da adequabilidade promovida pelo Instituto 
da Segurança Social, I.P. 
A esta fase suceder-se-á a publicação, pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), 
do Aviso de Abertura de Concurso que estará disponível a partir de 15 de dezembro de 2021. 
As manifestações de interesse deverão ser submetidas ao IHRU até 30 de novembro de 2021, para o 
seguinte endereço de correio eletrónico: PRR.BNAUT@ihru.pt. 
 

As instituições particulares de solidariedade social são também beneficiários desta medida. 
Para mais informações, consultar: Portal da Habitação: https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/prr-
bnaut 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11336-a-2021-174481052
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/75-2021-174480833
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540797/details/normal?l=1
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/101-2021-174614572
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/101-2021-174614572
https://www.portaldahabitacao.pt/documents/20126/3675188/Aviso+PRR-BNAUT+Manifestac%CC%A7a%CC%83o+de+Interesse+12-11-2021_signed.pdf/2f8fe809-a980-b97b-5d73-69a4424b76d9?t=1636985944331
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/prr-bnaut
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/prr-bnaut
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Foi publicado no BTE nº 42, de 15 de novembro 
de 2021 o Contrato coletivo entre a CNIS e a 
FNE -Federação Nacional da Educação e ou-
tros - Alteração salarial e outras e outros. 
 
O presente acordo altera o CCT publicado no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 44, de 29 de 
novembro de 2019, com as alterações publica-
das no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, 
de 22 de novembro de 2020 
 
 
 
 

 
 
Saiba que apoios pode 
ter se ficar doente com 
COVID-19 ou se ficar em 

Isolamento Profilático 
 
Se ficar impedido de trabalhar por estar em isola-
mento profilático de filho ou neto ou se estiver do-
ente com COVID-19 pode ter direito aos seguin-
tes apoios: 

 Subsídio de Doença por COVID-19 

 Subsídio de Doença por Isolamento Profilático 

 Subsídio para Assistência a Filho ou Neto por Iso-

lamento Profilático 

A informação completa pode ser consultada aqui 

 
»  Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada 
a 18/11/2021 
Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
                                        UIPSSD de Bragança  - Formação para Ajudantes de Ação Direta 

 

     Dia: 22 de Novembro, via plataforma zoom, das 17h às 19 horas 
 

 Objetivos Gerais: sensibilizar os colaboradores para a importância do         
registo; incutir nos colaboradores a prática de reler os registos e partici-
par nas estratégias de comunicação e envolver os colaboradores na me-
lhoria contínua da instituição 

                      +Info aqui 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 

Gabinete de Auditoria  I CNIS 
 
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 as-
sociadas 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 finan-
ceira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um email para: gabineteau-
ditoria@cnis.pt, enunciando no título do e-mail “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, dis-
ponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas. 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/BTE-no-42-de-15-novembro-de-2021.xps
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/BTE-no-42-de-15-novembro-de-2021.xps
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/saiba-que-apoios-pode-ter-se-ficar-doente-com-covid-19-ou-se-ficar-em-isolamento-profilatico
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
http://rotass.cnis.pt/uipssdb-formacao-para-os-ajudantes-de-acao-direta/
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Assembleia Geral Ordinária 
A UIPSS de Bragança vai levar a efeito no dia 30 de novembro a sua Assembleia Geral para aprovação 
e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2022.~ 
A Convocatória pode ser consultada aqui 
 
 
 

 
  UDIPSS de Braga – Assembleia Geral Ordinária 
 

Dia: 24 de novembro de 2021 pelas 16h30, no auditório Prof. Isidro Alves da Univer-
sidade Católica Portuguesa, sito no Campus Camões, Braga . 

 
   A convocatória pode ser consultada aqui 

 

 
 
UDIPSS de Évora – Assembleia Geral Ordinária  

A Convocatória para a Assembleia Geral da UDIPSS-Évora, a ter lugar por via tele-
mática no próximo dia 30 de Novembro de 2021, pode ser consultada aqui 

 
 

 
UDIPSS do Porto 
 
1ª Edição | Workshop "Plano Individual do Idoso" I  Via Plataforma ZOOM 
 
Visa dotar os participantes de conhecimentos técnicos para a elaboração, monitori-

zação e avaliação de Planos Individuais de Idosos nas respostas sociais da 3ª Idade, nomeadamente, Cen-
tro de Dia, SAD e ERPI. 
Dia: 8 de janeiro de 2022 das 09h00 às 13h00 
 
Conteúdos: 
Enquadramento do Plano Individual nos Instrumentos de Planeamento da Resposta Social e da IPSS  
Metodologia teórica de suporte à elaboração do Plano Individual do Idoso  
Estrutura(s), elaboração, monitorização e avaliação do Plano Individual do Idoso  
Público-alvo Técnicos de Respostas Sociais da 3ª Idade com responsabilidade de elaboração de Planos 
Individuais 
+ Info aqui 
 
 
» 2ª Edição | Workshop "Plano Individual do Idoso" 
 
  Dia: 15 de janeiro de 2022 das 09h00 às 13h00 

  + Info aqui 
 
 

http://rotass.cnis.pt/uipssdb-assembleia-geral-ordinaria-30-de-novembro-de-2021/
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Convocatoria-AG-24nov2021.pdf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/14-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/18
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/14-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/18
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Convocatoria-AG-3-2021.pdf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/22
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/23
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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! 

                  + Info aqui 
 

 
Centro Juvenil de Campanhã I “Lista de Desejos” – Natal 2021 
 
Ajude a concretizar os desejos das crianças e jovens desta IPSS.  
 
Facebook https://www.facebook.com/CentroJuvenildeCampanha  

 
 

 
 

 
Centro Social de Ermesinde I Nova resposta social 
O Centro Social de Ermesinde (CSE) tem um novo gabinete, designado 
de Gabinete Local de Luta contra a Pobreza Energética (GaLLPE), o qual 
tem como objetivo a luta contra a pobreza energética das famílias sinali-
zadas ou que procurem este apoio. 
Este gabinete apoio (gratuitamente) nas candidaturas ao Vale Eficiência.  

Se é proprietário de uma habitação, é beneficiário da tarifa social da energia elétrica e pretende fazer adap-
tações na sua casa, que lhe permitam melhorar o conforto térmico da mesma, então estes VALES são para 
si! 
Agende já o seu atendimento: 932006230. 
Realizamos atendimentos em Ermesinde e em Valongo. 
 

 
  
 
 
 

41º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia, presidido pelo Dr. Ma-
nuel Carrageta, vai realizar-se nos dias 1, 2 e 3 de dezembro no Centro Is-
maili, em Lisboa. 

» Programa 

 DIVERSOS 

http://www.asassts.com/
https://www.facebook.com/CentroJuvenildeCampanha
https://www.prismedica.pt/wp-content/uploads/2021/05/PROG_CIENT_41_CPGG.pdf
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» Inscrições 
 

 
 

Congresso Nacional de Esclerose Múltipla da SPEM 2021| Saúde+Social 
4.0”De Nós Para Nós” 

A 16ª edição do Congresso Nacional da Esclerose Múltipla é uma iniciativa de 
e para pessoas com Esclerose Múltipla. Vamos elevar a voz de quem tem EM, 

apresentando e discutindo propostas e ideias que contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida. 

+ Info aqui 

 

 

 

Consulta pública ao Portugal 2030 arrancou dia 15 de novembro de 

2021. 

Até ao próximo dia 30 de novembro de 2021,  todos os interessados po-
derão contribuir com as suas opiniões e sugestões para melhorar o docu-
mento que estabelece as grandes prioridades para investir os €23 mil mi-

lhões de fundos do próximo quadro comunitário, entre 2021 e 2029. 

Para melhor perceberem onde os fundos da União Europeia podem ser aplicados nos próximos anos, os 
cidadãos podem aceder a dois documentos: 

 
» ACORDO DE PARCERIA PORTUGAL 2030 (DRAFT) AQUI 
 
» PORTUGAL 2030 SÍNTESE AQUI 

 
 

 
Formação em Voluntariado CPV: Inscrições Abertas Módulo 6 - Motivações para o Voluntariado 

 
Estão abertas as inscrições para o Módulo 6 - Motivações para o Voluntariado, dia 30 de novembro das 
18h-20h. 
Este módulo insere-se no conjunto de 12 Formações em Voluntariado que a CPV está a promover entre 
2021 e 2022, destinadas a voluntários, gestores de voluntários e os demais que se ocupem ou tenham 
interesse nesta área. 
As sessões são gratuitas, mas limitadas aos 30 lugares disponíveis, pelo que apelamos a uma inscrição 
consciente.  
Inscreva-se aqui até dia 24 de novembro. 

Mais informações aqui. 
 

 
 
 

Lino Maia 
 

https://41cpgg.admeus.pt/forms/#page_emo_form
https://spem.pt/congresso-nacional-de-esclerose-multipla-2021/
https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=228
javascript:__doPostBack('CEGER_Base_Theme_wtCeger_Layout$block$OutSystemsUIWeb_wt9$block$wtContent$wtMainContent$OutSystemsUIWeb_wt199$block$wtColumn1$OutSystemsUIWeb_wtDocumentsCard$block$wtContent$wtListDocumentosDaConsulta$ctl00$wtDownloadDocument','')
javascript:__doPostBack('CEGER_Base_Theme_wtCeger_Layout$block$OutSystemsUIWeb_wt9$block$wtContent$wtMainContent$OutSystemsUIWeb_wt199$block$wtColumn1$OutSystemsUIWeb_wtDocumentsCard$block$wtContent$wtListDocumentosDaConsulta$ctl00$wtDownloadDocument','')
javascript:__doPostBack('CEGER_Base_Theme_wtCeger_Layout$block$OutSystemsUIWeb_wt9$block$wtContent$wtMainContent$OutSystemsUIWeb_wt199$block$wtColumn1$OutSystemsUIWeb_wtDocumentsCard$block$wtContent$wtListDocumentosDaConsulta$ctl02$wtDownloadDocument','')
javascript:__doPostBack('CEGER_Base_Theme_wtCeger_Layout$block$OutSystemsUIWeb_wt9$block$wtContent$wtMainContent$OutSystemsUIWeb_wt199$block$wtColumn1$OutSystemsUIWeb_wtDocumentsCard$block$wtContent$wtListDocumentosDaConsulta$ctl02$wtDownloadDocument','')
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUBICXmlUz7MvvPAInG-EJ1QSgfdiYXVxk2aR5gJDVZ_piqw/viewform
https://www.convoluntariado.pt/servi%C3%A7os/ciclo-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-voluntariado

