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A CNIS vai realizar, nos dias 7 e 8 de ju-
nho, no Auditório da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Viseu, o seu VI 
Congresso que terá como tema as “As 
IPSS nas Políticas Sociais”. No regresso 
aos eventos presenciais, 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.  
Após a sessão de abertura, o primeiro dia 
do Congresso inicia com uma Conferência 
sobre “O Pilar Europeu dos Direitos So-
ciais”, seguindo-se a análise sobre O tri-
ângulo da Cooperação: Poder Central, 
Poder Local e o Setor Social e Solidário 
(Painel I), onde, no espírito que imbuiu a 
celebração do Pacto de Cooperação para a 
Solidariedade Social, se abordarão os pa-
péis de cada um destes vértices. Ainda no 
dia 7 de junho, serão debatidos os Mode-
los de regulação para o Setor Social e 
Solidário (Painel II) contando, nomeada-
mente, com o importante contributo da Aca-
demia.  
Concluídos os trabalhos do primeiro dia, os 
participantes terão oportunidade de partici-
par, a convite do Município de Viseu, num 
programa cultural. O dia termina com a re-
alização do Jantar do Congresso para o 
qual a CNIS convida todos(as) os(as) parti-
cipantes.  
A manhã do dia 8 de junho é dedicada a 
um painel de partilha, A Cooperação em 
ação – práticas inovadoras (Painel III), no 
qual será possível confirmar com a partici-
pação dos atores sociais, a concretização 
do triângulo apresentado no primeiro dia. 
Na parte da tarde, o debate incidirá sobre 
os Desafios e constrangimentos na rela 

ção das IPSS com o Estado (Painel IV), sendo efetuada uma reflexão sobre os temas transversais a todo o 
Congresso e que marcam a realidade do Setor Social e Solidário. Para concluir, contaremos com uma sessão 
de encerramento onde serão apresentadas as principais conclusões deste Congresso, na expectativa que 
possam constituir um importante contributo para as Políticas Sociais do nosso país.  
 
O programa, inscrições e mais informações sobre o Congresso podem ser consultados aqui.  
 
   

http://cnis.pt/congresso/
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Portaria n.º 142/2022 
 
Procede à prorrogação do prazo previsto no ar-
tigo 1.º da Portaria n.º 139/2022, de 22 de abril 

 
(No contexto de recuperação da pandemia por CO-
VID-19, uma vez que continuam a verificar-se cons-
trangimentos nos serviços das áreas da saúde e da 
justiça, revela-se necessária a prorrogação do prazo 
previsto na Portaria n.º 139/2022, de 22 de abril, que 
permite o deferimento e a manutenção do Estatuto 
do Cuidador Informal com entrega documental pos-
terior, nomeadamente a declaração médica e o com-
provativo do pedido para intentar ação de acompa-
nhamento de maior) 
 
 
 
 

 

O BPI e a Fundação "la 
Caixa" lançam a 4ª edi-
ção do Prémio Infância, 

um prémio que tem como finalidade apoiar proje-
tos que visem quebrar o ciclo de pobreza, facili-
tem o desenvolvimento e empoderamento na in-
fância e adolescência, e potenciem a família 
como eixo ação socioeducativa. 
Candidatura: 24 de maio a 27 de junho.  
Consultar mais informação 
aqui 
 
 
Programa Bairro Feliz 
Aberto a todo o tipo de entida-
des (IPSS, Misericórdias, etc) e 
grupos de vizinhos, as causas 
inscritas podem valorizar dife-
rentes temas, beneficiar uma variedade de públi-
cos-alvo, mas devem ter um objetivo comum: im-
pactar positivamente o bairro onde a loja Pingo 
Doce se encontra. 
Inscrições até 2 de junho 
+ Info aqui 

 
Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 
atualizada a 13/05/2022 
Campanha de Vacinação Contra a 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio 
por parte do gabinete de auditoria da CNIS, com 
objetivo de elaboração de relatório económico-fi-
nanceiro 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 re-
latório, e proposta de medidas a adotar para ga-
rantir a qualidade dos serviços prestados e a sus-
tentabilidade 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 email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da 
Instituição”, disponibilizando uma pessoa respon-
sável para ser contactada no prazo de 24 horas. 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/142-2022-183159330
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/141-2022-182872992
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/141-2022-182872992
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/139-2022-182356323
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-fundacao-'la-caixa'-infancia
https://www.pingodoce.pt/responsabilidade/bairro-feliz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=search&utm_content=bairrofeliz&utm_campaign=candidaturas
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
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III Encontro "Incluir as Diferenças” sob o 
tema “Pandemia e IPSS’s” 

 
Dias: 27 de maio de 2022 e IPSS’s” 
Uma iniciativa da Associação de Apoio à Criança 
do Distrito de Castelo Branco (AACCB) 

 
+ Info aqui 
 
 
Workshop subordinado  
"Cuidadores e Demências" 
Dia: 20 de maio, das 14h às 
16h, no Auditório do Centro 
Cultural Luís Teixeira em 
Valpaços. 
 
Esta iniciativa da APPACDM de Valpaços, em 
parceria com o Município de Valpaços, tem 
como objetivo sensibilizar e informar toda a po-
pulação participante, para a problemática de al-
gumas patologias do foro mental, como por 
exemplo, as Demências. 
 
 
5ª Tertúlia Social e da Saúde do Vale do  
Homem e Cávado 

 
Dia: 30 de maio, no Altice Fórum Braga 
Promovida pelo Centro Social do Vale do Ho-
mem. 
Cartaz aqui 
 
 
 
 
 
» 3ª Edição I Corrida para a Vida sob o mote 
“Contra o Cancro, à partida vale tudo” 
 
De 15 a 29 de maio de 2022 
Uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro-NRN 

Esta 3ª edição mantém a caraterística de união da 

população numa iniciava solidária de apoio à luta 

contra o cancro, ao possibilitar a inscrição online 
e a participação de cada pessoa numa localidade 
à sua escolha.  

 
 
Ciclo de eventos INNOVATIONTRAIL   
 
A F3M vai realizar, durante o ano de 2022, um ci-
clo de eventos que irá decorrer em mais de 20 ci-
dades proporcionando um leque de apresenta-
ções centradas em temas como a saúde, inova-
ção, segurança, tecnologia, desmaterialização e 
proteção de dados. 
Estão agendadas sessões em  
+ Info aqui 

 
 

11ª Edição do Prémio Cooperação e  
Solidariedade António Sérgio 
 
Dia 1 de junho abrem as candidaturas ao Prémio 
Cooperação e Solidariedade António Sérgio, que 
decorrerão até ao dia 30 de setembro de 2022 
+ Info aqui 
 

 
As Respostas Sociais no  
Percurso de Cuidados à Pes-
soa com Dependência 
 
Na sequência do trabalho con-
junto previamente desenvolvido 

e da apresentação do Relatório: Estudo de Inter-
venção Complexa - As Respostas Sociais no Per-
curso de Cuidados à Pessoa com Dependência, 
foi realizada uma formação prévia aos profissio-
nais que prestam cuidados nas IPSS pertencen-
tes à CNIS, pela Universidade de Évora e pelo 
Comprehensive Health Research Centre. Foram 
identificadas pelos formandos um conjunto de ne-
cessidades 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 

 
Lino Maia 

 DIVERSOS 

https://incluir-diferencas.pt/
https://drive.google.com/file/d/1K8VG8GQV9WAHekt8uj-JnXglY0Dw4_yM/view?usp=sharing
http://www.corridaparaavida.pt/home
http://www.corridaparaavida.pt/home
https://www.f3m.pt/pt/empresa/innovationtrail
https://www.cases.pt/pas22/
https://drive.google.com/file/d/1bT69OALKYJU-vE0zIIo9d93Eayq9sKEf/view?usp=sharing

