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»  Inquérito Avaliação Externa - Quaternaire 

Projeto Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social, membros do 

Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) 

Como é do conhecimento das nossas associadas, a CNIS tem em curso um Projeto no âmbito da Capa-
citação Institucional das Organizações da Economia Social membros do Conselho Nacional para a Eco-
nomia Social (CNES), financiado pelo PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, do Portu-
gal 2020. 
 
Ler mais …. 
 
 
 
Presidência do Conselho de Ministros
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-C/2022   
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

 

» C6. Qualificações e Competências 
Compromisso Emprego Sustentável (Aviso n.º 01/C06-i02/2022) 

 
Submissão de Candidaturas aqui entre 15/03/2022 e 30/12/2022 
Ver documentação aqui 
Contacto para informações e Esclarecimentos: 300 010 001 ou 215 803 555. 

Podem candidatar‐se à medida a pessoas singulares ou as pessoas coletivas de natureza jurídica pri-
vada, com os sem fins lucrativos. 

LEGISLAÇÃO 
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            Convocatória 

Assembleia Geral Ordinária 

 
            26.março.2022 

           Centro Pastoral Paulo VI  

        Salão do Bom Pastor,  Fátima 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Convocatória-Assembleia-Geral_26marco2022.pdf
http://cnis.pt/informacoes-2/
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-c-2022-180122126
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-c-2022-180122126
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-c-2022-180122126
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-c-2022-180122126
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/compromisso-emprego-sustentavel-aviso-n-o-01-c06-i02-2022/
https://iefponline.iefp.pt/
https://www.iefp.pt/documents/10181/11256471/Aviso+de+Abertura+-+Compromisso+Emprego+Sustentavel.pdf/75501c03-d164-4c63-93c7-0467f02416e8
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Convocatória-Assembleia-Geral_26marco2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Convocatória-Assembleia-Geral_26marco2022.pdf


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt  

  
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 11 

11.03.2022 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    2 

A medida Compromisso Emprego Sustentável consiste num incentivo à contratação sem termo de desem-
pregados inscritos no IEFP, complementado pela atribuição de um apoio financeiro ao pagamento de contri-
buições para a segurança social, no primeiro ano de vigência dos contratos de trabalho apoiados. Esta me-
dida de apoio à contratação sem termo foi criada pela Portaria n.º 38/2022, de 17 de janeiro e alterada pela 
Portaria n.º 106/2022, de 3 de março. 

 Ler mais …
  
 

 

 
» Novo Aviso | Qualificação de Pessoas com Deficiência e ou incapacidade 
 
AVISO n.º  POISE-I5-2022-01,  
TO 3.01 - Qualificação de Pessoas com deficiência e ou incapacidade 
Candidaturas: de 11 de março a dia 31 de março de 2022
 
 

 
 

 
 
Aviso C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços 
Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de 
Serviços 
 
Submissão de Candidaturas aqui até 31 de maio. Este aviso está limitado à do-

tação existente, sendo por isso relevante que as entidades interessadas se candidatem o mais rapidamente 

possível. 

Ver documentação aqui 
 
Nota: 
São beneficiários deste Aviso pessoas coletivas e 
singulares proprietários de edifícios de comércio e 
serviços do setor privado existentes, nos termos 
da alínea w) do artigo 3.º do Decreto-Lei 101-
D/2020, de 7 de dezembro, na sua redação atual, 
e que exercem atividade comercial nesse edifício, 

incluindo as entidades que atuam na área do tu-
rismo e as entidades da Economia Social nos 
termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, 
de 8 de maio de 2013, na sua redação atual. 
Contacto para informações e Esclarecimentos: ge-
ral@fundoambiental.pt

 
 
» Prémios Nunes Correa Verdades de Faria  
 
Candidaturas abertas até 15 de março de 2022 
Estes prémios foram criados para cumprir a von-
tade expressa em testamento pelo benemérito 
Enrique Mantero Belard e destinam-se a galar-
doar anualmente personalidades de qualquer na-
cionalidade que, em Portugal, mais tenham con-
tribuído pelo seu esforço, trabalho ou estudos 
para as três áreas de intervenção por ele defini-
das:  

a) o cuidado e carinho dispensados aos idosos 
desprotegidos;  

b) o progresso da medicina na sua aplicação às 
pessoas idosas; 

c) e o progresso no tratamento das doenças do 
coração.  

»  Regulamento aqui 

ttps://www.iefp.pt/noticias?item=11355928
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/124694/AAC_3-01_POISE_AVISO_POISE-I5-2022-01.pdf/dfbfda6a-3a5a-49b3-a826-cbe22a1d5fde
https://www.fundoambiental.pt/eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_FINAL.pdf
https://www.scml.pt/premios-e-investigacao/premios-nunes-correa-verdades-de-faria/
https://backoffice.scml.pt/wp-content/uploads/2020/12/Regulamento-dos-Prémios-Nunes-Correa-Verdades-de-Faria.pdf
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Edição 2022 dos Prémios BPI Fundação “la Caixa”

Os Prémios Fundação ”la Caixa” apoiam projetos de instituições privadas sem fins 
lucrativos, com sede ou delegação legalmente constituída em Portugal ou com nú-
cleos com autonomia comprovada, com mais de um ano de antiguidade e que cum-
pram os requisitos definidos no regulamento. 

                                    » Sessões de Esclarecimento Prémios BPI Fundação "la Caixa  aqui 

 
 
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 asso-
ciadas 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:  gabineteauditoria@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. 
 
 
 

Formação online
  
“Estabelecimentos de Apoio Social - Licenci-
amento e Fiscalização” 
Dia: 22 de março, das 14h30-17h30 
 
Objetivos: 
Dotar os participantes de conhecimentos sobre 
as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
126-A/2021 de 31 de dezembro. 

Inscrição aqui 

 

Pacto de Cooperação para o setor social (2021-2031) 
Dia: 25 de março, das 15h00-17h00 
 
Objetivos: 
• Conhecer o Novo pacto de cooperação; 
• Identificar as alterações face ao pacto anterior-
mente vigente; 
• Avaliar o impacto das alterações no quotidiano 
das Instituições. 
Inscrição aqui 
 
 

Seminários presenciais  
 
 Dia: 28 de março  I  “Nutrição nas doenças crónicas” 

                                                                              Inscrições e + Info aqui 

         Dia: 30 de março  I  “A Pessoa Idosa com demência” 

                                                                Inscrições e + Info aqui 
                                            Dia:  04 de abril     I  “Cuidar da Pessoa Idosa dependente” 

                               Inscrições e + Info aqui    
 
                                            Local: Casa da Comunidade Sustentável, das 9.30h às 17.00h 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://fundacaolacaixa.pt/pt/premios-bpi-fundacao-la-caixa
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade-social/sessoes-de-esclarecimento-premios-bpi-fundacao-la-caixa
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade-social/sessoes-de-esclarecimento-premios-bpi-fundacao-la-caixa
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOC7LsKbi
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOC7LsKbi
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/setubal-a-estabelecimentos-de-apoio-social-licenciamento-e-fiscalizacao/2022
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOL0Anyf8
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/setubal-a-pacto-de-cooperacao-para-o-setor-social-2021-2031/2022
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220308_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventPlmIapMN
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220308_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventK27NYoft
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220308_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event7lkpcqdX
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                  Ações de Formação 
 
 

 
 

"Comparticipações Familiares/Utente: da Teoria à Prática" 
 
18ª Edição: 5 e 8 de abril das 9h30 às 12h30  
Inscrições: aqui 
  

 
19ª Edição: 26 e 29 de abril das 9h30 às 12h30 
Inscrições: aqui 
  

7ª Edição | Processos Individuais nas 
Respostas Sociais da Infância 
 
Dias: 7 e 14 de maio das 09h0 às 13h30  
Inscrições: aqui 
 
 

3ª Edição | "Operacionalização da Contrata-
ção Pública" 
Dias: 25 e 27 de maio das 16:30h às 19:30h Dia 
29 de maio das 9:30h às 12:30h  
Inscrições: aqui 
  

 

»  Petição Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual

A Direção da HUMANITAS, unanimemente, deci-
diu lançar uma Petição para Criação do Dia Naci-
onal da Pessoa com Deficiência Intelectual. A ini-
ciativa foi anunciada no passado dia 10 de de-
zembro aquando da realização do WEBINAR co-
memorativo do 20º Aniversário da HUMANITAS 
e submetida na plataforma eletrónica da Assem-
bleia da República. 
 
 
 
 

A petição poderá ser assinada de duas formas: 
1) online: clicando em https://participacao.parla-
mento.pt/initiatives/2441 
2) presencialmente: preenchendo a ficha de Re-
colha Assinaturas aqui  (NÃO PREENCHER a 
primeira coluna dos números). 
 
Ler mais… 
 
 
 
 

 
 
 
FORÇA SÉNIOR  

É um (novo) projeto da Associação das Escolas 
Jesus, Maria, José na cidade do Porto, que quer 
dar visibilidade e voz "ad eternum" à população 
sénior combatendo o isolamento social e fortale-
cendo os laços de amizade e proximidade… 
Criado em 2021, será desenvolvido em 2022 pela 
Associação do Monte Pedral - no âmbito do seu 
120º aniversário - com o apoio da Iniciativa So-
cial Descentralizada do BPI/Fundação La Caixa. 

Porque “cada idade tem a sua beleza e a beleza 
dos idosos está na sua sabedoria” a partir de 
março e semana após semana será publicado um 
pequeno filme com uma história de vida, um tes-
temunho, uma memória, um desejo que ficará 
guardado – para sempre – na memória! Poderá 
visualizar o spot promocional da série que estreou 
a 01-03-2022 no Canal Youtube da Instituição . 
Clique, por favor, nos links abaixo para visualizar 
os episódios:  
- FORÇA SÉNIOR | episódio 1 
- FORÇA SÉNIOR | episódio 2 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/18-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/50
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/19-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/51
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/7-edicao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-inf-ncia/46
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/49
http://cnis.pt/informacoes-2/
https://participacao.parlamento.pt/initiatives/2441
https://participacao.parlamento.pt/initiatives/2441
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Recolha-Assinaturas.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Recolha-Assinaturas.pdf
http://cnis.pt/informacoes-2/
https://www.facebook.com/forcasenior
http://monte-pedral.pt/mural-dos-120-anos-da-instituicao/
http://monte-pedral.pt/mural-dos-120-anos-da-instituicao/
https://www.youtube.com/watch?v=mqaXbPxvOQ4
https://www.youtube.com/watch?v=4AR3SqknT_8
https://www.youtube.com/watch?v=vOchfQhkaLA
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Ciclo de eventos INNOVATIONTRAIL   

A F3M vai realizar, durante o ano de 2022, um 
ciclo de eventos que irá decorrer em mais de 20 
cidades proporcionando um leque de apresenta-
ções centradas em temas como a saúde, inova-
ção, segurança, tecnologia, desmaterialização e 
proteção de dados. 
 
A sessão, em Leiria decorre a 16 de março  e em 
Lisboa no dia 17 de março. 
 
Saber mais… 

 

 

 

Catálogo Português de Nutrição 

A versão 3.0 do Catálogo Português de Nutrição 

(CPN) foi publicada pelo Centro de Terminolo-

gias Clínicas (CTC). Catálogo Português de 

Nutrição V3.0   (Para obter o Catálogo, deverá 

submeter o pedido de catálogo para o e-mail: 

servicedesk@spms.min-saude.pt). 

 Documento de Apoio ao Catálogo 
Português de Nutrição (CPN V3.0)

 
 
 
» Inscrições Abertas - Sessão 11. As competências geradas pelo Voluntariado | 23 março 18h-20h 

 

No âmbito do Ciclo de 12 Sessões de Formação da CPV, encontram-se abertas as inscri-

ções para a última sessão de formação, a Sessão 11. As competências geradas pelo 

Voluntariado, a realizar-se no dia 23 de março das 18h-20h, sendo a mesma ministrada 

pelo formador Tiago Costa, Cruz Vermelha Portuguesa. 

A inscrição é gratuita mas limitada aos 30 lugares disponíveis, pelo que apelamos a uma 

inscrição consciente. Inscreva-se aqui até dia 16 de março. 

 

 

    Plataforma digital «Portugal for Ukraine» 

Portugal tem seguido de forma próxima e atenta a 
evolução da situação na Ucrânia, em estreita arti-
culação com os parceiros da NATO e da União Eu-
ropeia, participando de forma ativa e solidária nos 
esforços internacionais para apoiar a saída de ci-
dadãos ucranianos e lusodescendentes e acolher 

todos aqueles que escolham o nosso país como 
destino. 
Neste sentido, o Governo lançou a plataforma 
«Portugal for Ukraine», disponível no ende-
reço www.portugalforukraine.gov.pt 

 
 
» Conversar sobre a Guerra: Perguntas e respostas para pais e cuidadores de crianças e jovens 
 
A Ordem dos Psicólogos Portugueses disponibiliza um DOCUMENTO para ajudar pais e cuidadores a con-
versarem com crianças e jovens acerca da guerra.  
 
 

 DIVERSOS 

https://www.f3m.pt/pt/empresa/innovationtrail
https://www.ctc.min-saude.pt/category/catalogos/cpn/
https://www.ctc.min-saude.pt/category/catalogos/cpn/
https://www.ctc.min-saude.pt/category/catalogos/cpn/
https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2022/03/Documento-apoio-CPN_VF_07_03_22.pdf
https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2022/03/Documento-apoio-CPN_VF_07_03_22.pdf
https://www.convoluntariado.pt/servi%C3%A7os/ciclo-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-voluntariado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexlCCXmR6WniPJQvUC775DLlMcdmm6rkVKA2HQxS9yfNCGyA/viewform
https://www.portugalforukraine.gov.pt/
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_perguntas_respostas_guerra.pdf
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Relatório de atividades 2021 

Comité de Monitorização da Declaração do Luxemburgo. 
Rede de Cidades Portuguesas  
Capital Europeia da Economia Social 2021 Cidades Portuguesas 
 
O presente Relatório Preliminar pretende igualmente apresentar as atividades desenvolvidas durante a pre-
sidência portuguesa, incluindo os cinco eventos âncora previstos, que foram realizados pelas cinco cidades 

Capital Europeia da Economia Social 2021 em março, abril, junho,  
 
 
 
 

Lino Maia 

 

  

https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2022/03/Relatorio-Comite-de-Monitorizacao-da-Declaracao-do-Luxemburgo-2021-1.pdf

