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Prolongamento prazo submissão das Candidaturas PEDEPE
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar

A CNIS informa as suas associadas com a resposta de Educação Pré-Escolar que o prazo de submissão
de candidaturas para a Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, ano letivo 2020/2021, foi prolongado até ao próximo
dia 28 de janeiro.

Aconselhamos a que todas as Instituições consultem a plataforma e verifiquem
a situação da sua candidatura. Para que seja considerada a mesma deverá estar
como Submetida.
Ver Informação completa aqui

LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria n.º 38/2022
Cria e regula a medida Compromisso Emprego
Sustentável
(Nota: Podem candidatar -se à medida as pessoas singulares ou coletivas de natureza jurídica privada, com
ou sem fins lucrativos)

Portaria n.º 39/2022
Aprova as taxas aplicáveis ao procedimento de
autorização de funcionamento das respostas sociais e forma de comunicação respetiva

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho
e da Formação Profissional

Despacho n.º 691/2022
Procede à definição dos custos unitários e respetiva fórmula de cálculo previstos no âmbito das medidas Contrato Emprego-Inserção, Contrato Emprego-Inserção + e Estágios ATIVAR.PT, bem como nas correspondentes
medidas de reabilitação profissional, e na medida Emprego Jovem Ativo

Despacho n.º 751-B/2022
Aprova o regime excecional de suspensão dos projetos das medidas ativas
de emprego e reabilitação profissional, relativamente aos participantes que
se encontrem temporariamente impedidos de frequentar as atividades previstas por motivo decorrente da situação epidemiológica
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Trabalho, Solidariedade e Segurança social
Portaria n.º 42/2022
Procede à quinta alteração ao regulamento geral
do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais
Carenciadas e à regulamentação específica do
Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas em Portugal

Portaria n.º 48/2022
Cria e regula o Programa Cartões Sociais
Nota: O Programa visa definir um apoio passível de ser

Saúde - Gabinete da Ministra

Assembleia da República

Despacho n.º 692/2022
Designa o presidente e os membros do Conselho
Nacional de Saúde Mental

Declaração n.º 1/2022
Designação de membros para o conselho consultivo do mecanismo nacional de monitorização
da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

» Novas regras de isolamento
- Folheto informativo aqui

contactos de alto risco e de contactos de baixo
risco.

As atualizações das Normas
004/2020 e 015/2020 da DGS
modificaram as regras de isolamento para as pessoas infetadas com COVID-19 e as definições de

atribuído às pessoas em situação de carência económica e risco de exclusão social, sob a forma de bens alimentares que podem ser adquiridos numa rede de estabelecimentos comerciais aderente ao Programa,
existente em todo o território continental, mediante o
uso de cartão eletrónico.

» Norma nº 002/2020 de 16/03/2020 atualizada
a 21/01/2022
COVID-19: Procedimentos post mortem

Plataforma de Serviços de Interoperabilidade
A Plataforma de Serviços de Interoperabilidade é uma plataforma de serviços web que permite a ligação direta e segura de comunicação de dados e informações, entre sistemas informáticos, de forma
transparente e simplificada, e tem disponíveis os
seguintes serviços:
Consultar Trabalhadores - Permite consultar a admissão de trabalhadores a partir da data de início
.

do vínculo; Vínculo de Trabalhadores – Permite
comunicar o vínculo de novos Trabalhadores por
Conta de Outrem do Regime Geral; Declarações
de Remunerações – Permite entregar, substituir e
consultar Declarações de Remunerações e Cessar Vínculo do Trabalhador – Permite cessar o
vínculo de trabalhador com a entidade empregadora

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.
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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: gabineteau-ditoria@cnis.pt, enunciando no título do
email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da
Instituição”, disponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

3ª Edição | Workshop "Plano Individual do
Idoso" I Plataforma ZOOM
Dia: 05 de março, das 09h00 às 13h00.
Visa dotar os participantes de conhecimentos técnicos para a elaboração, monitorização e avaliação de Planos Individuais de Idosos nas respostas sociais da 3ª Idade, nomeadamente, Centro
de Dia, SAD e ERPI.
Inscrições e + Info aqui
4ª Edição | Workshop "Plano Individual do
Idoso" I Plataforma ZOOM
Dia: 05 de março, das 14h30 às 18h30
Inscrições e + Info aqui

5ª Edição
Processos Individuais nas respostas sociais
da Terceira Idade I Plataforma ZOOM
Dias: 26 de março, 2 e 9 de abril, 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 e + Info aqui

DIVERSOS

Portugal, Balanço Social 2021
Um retrato do país e de um ano de pandemia
A 2.ª edição do relatório “Portugal Balanço Social”, atualiza o impacto da pandemia de
COVID-19, em 2020 e 2021, nos grupos mais vulneráveis da população, na saúde, na
educação e no mercado de trabalho. Este ano adiciona ainda uma secção dedicada às
pessoas mais velhas.
VER RELATÓRIO VER SUMÁRIO EXECUTIVO VER APRESENTAÇÃO

“Plano de Ação para a Economia Social”
A Comissão Europeia apresentou, no dia 16 de dezembro de 2021, o “Plano de Ação
para a Economia Social” no qual propôs um conjunto de medidas destinadas a criar condições que permitam à economia social cumprir o seu potencial e contribuir para um
crescimento justo, sustentável e inclusivo. De acordo com a Comissão, esse objetivo só
pode ser atingido por intermédio de parcerias e cooperação.
Pode consultar a versão portuguesa do Plano de Acão para a Economia Social
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Ciclo de 12 Sessões de Formação da CPV
 Sessão 5. Voluntariado: conceito(s) e prática(s) - 25 de janeiro (18-20h) (inscrição até dia 20 de
janeiro) - ministrada pela formadora Lucília Andrade da Federação das Associações de Dadores de
Sangue
 Sessão 10. Ética e responsabilização - 8 Fevereiro (18h-20h) (inscrição até dia 1 de fevereiro) ministrada pela formadora Ana Cunha da Aproximar CRL
A inscrição é gratuita mas limitada aos 30 lugares disponíveis, pelo que apelamos a uma inscrição consciente.
Inscreva-se aqui.

Lino Maia
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