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O VI Congresso da CNIS “As 

IPSS nas Políticas Sociais”, 

de âmbito nacional, vai decor-

rer em Viseu nos dias 7 e 8 de 

junho, no Auditório da Escola 

Superior de Tecnologia e Ges-

tão de Viseu – Instituto Poli-

técnico de Viseu. 

No regresso aos eventos pre-

senciais, este Congresso de 

âmbito nacional incidirá sobre 

matérias de grande relevância 

para as Instituições do Setor 

Social e Solidário, consistindo 

num importante momento de 

reflexão e partilha. Organi-

zado em quatro painéis ao 

longo dos dois dias, terá num 

primeiro momento uma confe-

rência dedicada ao Pilar Euro-

peu dos Direitos Sociais. O 

programa provisório poderá 

ser consultado aqui e em 

breve serão iniciadas inscri-

ções.  

 

 

http://cnis.pt/informacoes-2-2/
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/04/VI-Congresso-CNIS_Programa-Provisório_22-04-2022.pdf
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» Orientação nº  011/2021 de 

13/09/2021 atualizada a 
28/04/2022 
COVID-19: Utilização de Másca-
ras.  

 
Foi revogada a Orientação nº 005/2021 de 
21/04/2021 - COVID-19: Uso de Máscaras.  
Todas as Normas e Orientações que anterior-
mente mencionavam a Orientação nº 005/2021, 
passam a remeter para a Orientação nº 
011/2021 de 13/09/2021 atualizada 28/04/2022. 
 
 
» Orientação nº 003/2022 de 15/03/2022 atuali-
zada a 28/04/2022 

COVID-19: Adequação das Medidas de Saúde 
Pública 

  

 
As Respostas Sociais no  
Percurso de Cuidados à  
Pessoa com Dependência 
 
Capacitação de profissionais  
diferenciados das IPSS para a 
Formação de Cuidadores 

 
Na sequência do trabalho conjunto previamente 
desenvolvido e da apresentação do Relatório: Es-
tudo de Intervenção Complexa - As Respostas 
Sociais no Percurso de Cuidados à Pessoa com 
Dependência, foi realizada uma formação prévia 
aos profissionais que prestam cuidados nas IPSS 
pertencentes à CNIS, pela Universidade de Évora 
e pelo Comprehensive Health Research Centre. 
Foram identificadas pelos formandos um conjunto 
de necessidades específicas de formação a que 
urge dar resposta. 
 
Assim, vai realizar-se uma formação à distância, 
síncrona e assíncrona, de Formadores dirigida 
aos profissionais diferenciados das IPSS. 
 
Link para a inscrição e + INFO aqui 
 
 

 
 
 
 
 
A 20 de abril de 2002 
foi oficialmente consti-
tuída a União das Ins-
tituições Particulares 
de Solidariedade do 
Distrito de Bragança 
(UIPSSDB). 
 
Os dois últimos anos têm sido o maior dos desa-
fios, dos muitos que enfrentamos, há muito que 
mante-mos um distanciamento físico, nesta al-
tura, em que o contexto nos oferece   
No dia 11 de Maio de 2022, no Auditório do 
NERBA, em Bragança, data em que será assina-
lada a força de 20 anos ao serviço das instituições 
do Distrito de Bragança, de acordo com o pro-
grama que pode ser consultado aqui 
 
» Sessão de formação sob o tema “Estabele-
cimentos de Apoio Social - Licenciamento e 
fiscalização” 
 
Dia: 9 de maio das 10h às 13h, no formato pre-
sencial, na Fundação Betânia. 
Inscrições e + Info aqui 
 
» Sessão sob o tema “Responsabilidades dos 
e com os operacionais (ajudantes e auxiliares 
de ação direta) nas Organizações Sociais” 
 
Dia: 24 de maio das 14h às 17h, no formato pre-
sencial, no Centro D. Abílio Vaz das Neves em 
Macedo de Cavaleiros. 
Inscrições e + Info aqui 
 
» Curso sob o tema “O Cálculo das Comparti-
cipações Familiares e do Custo Real por 
Utente” 
 
Dias: 8 e 9 de Junho, presencialmente, na Fun-
dação Betânia - Centro Apostólico de Acolhi-
mento e Formação. 

Inscrições e + Info aqui 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112021-de-13092021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032022-de-15032022-pdf.aspx
https://drive.google.com/file/d/1bT69OALKYJU-vE0zIIo9d93Eayq9sKEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0bJURBEqnLOuAb4Bze4XmzQlvdEfjbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0bJURBEqnLOuAb4Bze4XmzQlvdEfjbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G0bJURBEqnLOuAb4Bze4XmzQlvdEfjbU/view?usp=sharing
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220125__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventZAvWUy7f
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220208__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventQeYBiCng
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20211223__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station#eventGCHjyxSP
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» Elaboração e Ges-
tão de Processos In-
dividuais - Área Sé-
nior (ERPI, CD e SAD)     
 

Dia: 17 de maio das 09h30 às 12h30  
Inscrições e + Info aqui 
» Elaboração e Gestão de Processos Individu-
ais - Área Infância (Creche e Jardim de Infân-
cia) I  Online 
 
Dia: 19 de maio das 09h30 às 12h30  
Inscrições e + Info aqui 
 
 

» Formação Certifi-
cada “O Código dos 
Contratos Públicos 
(Formação do  
Contrato) | 

| O Ajuste Direto e a Consulta Prévia” 
 
Dia: 18 de maio, no Auditório do Lar de Santa Be-
atriz da Silva - Fátima 
Inscrições e + Info aqui 
 
 

 
» 20ª Edição 
"Comparticipações 
Familiares/Utente:  
da Teoria à Prática" 
 

Dias: 19 e 24 de maio das 9h30 às 12h30 
Plataforma ZOOM 

Inscrições e + Info aqui 
 
» 1ª Edição  
Ação de Formação "Empreitadas - dos Proce-
dimentos à Execução Contratual " 
 
Dias: 17 e 22 de junho, das 9h30 às 12h30 e 
14h00 às 17h00 
Inscrições e + Info aqui 

 
UDIPSS - PORTO 
 
» 1ª Edição | Curso Intensivo "Proteção de Da-
dos nas IPSS" 
 
Dias: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 junho das 9h30 às 
13h00 e das 14h00 às 17h30. e dia 23 junho (das 
14h00 às 18h00) 
 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benéfica e Previdente-Associação Mutualista 
 
O cheque-dentista inserido 
no Programa Nacional de 
Promoção de Saúde Oral 
tem como objetivo a pre-
venção e o tratamento das 
doenças orais.  
É gratuito, nas condi-
ções: 
 Beneficiários do complemento solidário para 

idosos 
 Crianças e Jovens com idade inferior a 16 

anos 
 Grávidas acompanhadas pelo SNS 
 Utentes infetados com o vírus do VIH/SIDA 

 

Mais informações aqui  
 
 

 
 

Lino Maia

 
 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220413__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventvldDfMjI
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220413__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventZaekDRfv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftfSbtkVdgD91OObz9BU0dIeZ1VzN3sxwrSqHw1074zb0nhw/viewform
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/20-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/63
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-acao-de-formacao-empreitadas-dos-procedimentos-a-execucao-contratual/56
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-curso-intensivo-protecao-de-dados-nas-ipss/62
https://www.benefica-previdente.com/cheque-dentista-clinica-aderente

