NOTÍCIAS À SEXTA
16.09.2022

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 Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social membros
do Conselho Nacional para a Economia Social
(CNES), financiado pelo PO ISE – Programa

Operacional Inclusão Social e Emprego, do
Portugal 2020. Incluem-se neste projeto, nomeadamente:
 Gabinete de Apoio Técnico/Departamento Técnico para robustecimento da
capacitação institucional da CNIS, não só
ao nível da sua capacidade de representação e negociação, mas igualmente de
apoio às associadas prestado por esta
equipa (ao nível do funcionamento das respostas sociais, PEDEPE, Sessões Explicativas...);
 Plataforma ROTASS - Rede Operacional
e Técnica de Apoio ao Setor
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Foi revogada a Orientação nº 005/2021 de
21/04/2021 - COVID-19: Uso de Máscaras.
Todas as Normas e Orientações que anteriormente mencionavam a Orientação nº
005/2021, passam a remeter para a Orientação nº 011/2021 de 13/09/2021 atualizada
15/09/2022.

Solidário dedicada à promoção do trabalho em rede, promovendo o intercâmbio
de informação e de partilha de boas práticas no setor;
Gabinete de Auditoria para a realização
de auditorias económico-financeiras.

A avaliação externa das atividades do Projeto
é obrigatória e imprescindível para a melhoria
do trabalho desenvolvido, assim como para a
concretização dos indicadores de realização
contratualizados.
A Quaternaire, entidade avaliadora externa
contratada para a realização da avaliação do
Projeto, vai enviar a partir do endereço avaliacao_cnis@quaternaire.pt um email às
Instituições associadas que contactaram
com estas atividades, para resposta a um
breve inquérito, confidencial, cujos resultados serão exclusivamente utilizados no âmbito
do projeto. Esta avaliação é extremamente importante para a melhoria do desempenho do
projeto pelo que apelamos a todas as associadas que recebam este e-mail, a participação no mesmo, até ao próximo dia 30 de setembro.

Republicação da Orientação
Técnica: 12/09/2022
Candidatura: C01-i02 - Rede
Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional dos Cuidados Paliativos (OT n.º 01/C01-i02/2022)
Alteração dos Pontos 1, 9, 10 e 13
Ver documentação aqui
Contacto para informações e Esclarecimentos: prr@acss.min-saude.pt



Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 15/09/2022
COVID-19: Procedimentos para Estruturas
Residenciais para Idosos (ERPI) e para Unidades de Cuidados Continuados Integrados (várias tipologias).



Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada
a 06/09/2022 - Campanha de Vacinação Contra a COVID-19
A Confederação Nacional de Instituições de
Solidariedade (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.
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
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.

4ª Edição | Operacionalização da
Contratação Pública


Orientação nº 011/2021 de 13/09/2021 atualizada a 15/09/2022
COVID-19: Utilização de Máscaras.

Dias: 01.10, das 9:30h às 12:30 e
04.e 07.10 das 16h30 às 19h30
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto
Via: Plataforma ZOOM
+ Info e inscrições aqui
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Ação de Formação “Equipas: Como Gerir?”
Dia: 22 de setembro das 9h30 às 17h00, nas
instalações das Irmãs de S. José de Cluny em
Torres Nova.
Uma iniciativa da UDIPSS de Santarém
Inscrições aqui, até às 13h00 do dia 21 de Setembro.
+ Info aqui

Formação, online, “Gratuitidade da
Creche”
Dia: 26 de setembro, das 15h00 às 17h00
Uma iniciativa da UDIPSS de Setúbal
+ Info e inscrições aqui

4ª Edição | Operacionalização da Contratação Pública
Dias: 1/10/22 (das 9:30h às 12:30) e 04/10/22
e 07/10/22 (das 16h30 às 19h30)
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto
Via: Plataforma ZOOM
+ Info e inscrições aqui

Seminário com o tema “O Enquadramento
Jurídico-legal dos Cargos de Direção Técnica e Coordenação Pedagógica”

CEI+, Estágios e CES); Programas de Formação: Formação à medida – ativos empregados
e desempregados; Centro Qualifica (processo
de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências)
+ Info e inscrições aqui

23ª Edição | "Comparticipações Familiares/Utente: da Teoria à Prática"
Dias: 17 e 18 de outubro das 10h00 às 13h00
Esta ação visa dotar os participantes de ferramentas e competências para o correto cálculo
das comparticipações familiares/utente nas
respostas sociais típicas, com acordo de cooperação com o ISS.
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto
Via: Plataforma ZOOM
+ Info e inscrições aqui

Ciclo de Seminários em Legislação Laboral
Dias: 13, 18 e 21 de outubro na Casa da
Comunidade Sustentável em Aveiro
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro
Para aceder a mais informação e inscrição em
cada uma das sessões, aceder aqui
A participação nas 3 sessões confere aos Contabilistas Certificados 18 créditos para efeitos
de controlo de qualidade da OCC.

Dia: 11 de outubro na Casa da Comunidade
Sustentável, com início às 14h30 ate às
17h30.
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro
+ Info e inscrições aqui

Sessão de Esclarecimento “IEFP – Programas de Emprego e Programas de Formação”
Dia: 12 de Outubro às 14h30
Esta sessão decorrerá nas instalações da
UDIPSS de Leiria e é organizado em colaboração com o IEFP – Instituto do Emprego e
Formação Profissional e abordará os seguintes pontos: Programas de Emprego (CEI,

Workshop online sobre o tema "Novo Regime dos Denunciantes nas IPSS"
A UNITATE – Associação de Desenvolvimento
da Economia Social promoverá, através do
IFES – Instituto de Formação para a Economia
Social, por meio da Plataforma ZOOM, no próximo dia 21 de Setembro, entre as 14:30h e
as 17:30h, o Workshop "Novo Regime dos Denunciantes nas IPSS"
O formulário de inscrição concebido para este
efeito encontra-se acessível aqui
+ Info aqui
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4ª Caminhada Solidária da AHDPA
Dia: 24 de setembro, a partir do 16h00,
em Quarteira. O evento, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Doença de
Alzheimer, tem como objetivo sensibilizar e
envolver a comunidade para a causa, assim
como angariar fundos para podermos continuar a nossa missão e prestar o melhor serviço
aos utentes do Centro de Dia da IPSS.
A
inscrição
é
obrigatória
em: https://forms.gle/bpfZMPcA6AkJpFEUA
ou através dos contactos do Centro de Dia.
Seminário “Os Novos Desafios na Intervenção Social”
O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos leva a efeito no dia 15 de outubro, pelas
10h, o Seminário “Os Novos Desafios na Intervenção Social”. Serão Palestrantes a Professora Maria João Pena (Diretora da Licenciatura em Serviço Social do ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa), e a Dra. Carla Semedo (Vereadora da Câmara Municipal de
Cascais).
A inscrição é gratuita e haverá direito a uma
Certificado / Diploma de Participação.
O programa pode ser consultado aqui

Webinar "Voluntariado: A Dimensão Europeia", que terá lugar no próximo dia 28 de Setembro, às 16h00.
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e
estão disponíveis aqui até 27 de Setembro.
O Webinar é organizado em parceria entre a
Confederação Portuguesa do Voluntariado
com o CEV - Centre for European Volunteering.

Prémios HUMANIZAR A SAÚDE
A Teva Portugal lançou a II Edição dos Prémios Humanizar a Saúde, uma iniciativa dedicada a instituições públicas ou privadas sem
fins lucrativos com o objetivo de reconhecer e
recompensar projetos que melhoram e humanizam os cuidados de saúde, criando um ambiente mais agradável e seguro para os doentes e suas famílias, a fim de os ajudar a gerir a
sua doença de uma forma mais positiva.
Os interessados devem enviar as suas candidaturas através do site da empresa
www.teva.pt, na área específica para o efeito,
até 7 de outubro
As candidaturas podem ser submetidas através da página de internet do evento:
https://www.teva.pt/humanizing-health/
Feira de Empregabilidade Cabo Verde –
Portugal 2022

DIVERSOS
Conferencia “O Trabalho Digno na Agenda
do CoLABOR”
Dia 21 de setembro, a partir das 14h30, na Culturgest,
O CoLABOR tem o trabalho, o emprego e a
proteção social no centro da sua Agenda. O
debate em torno da Agenda do Trabalho
Digno, merece assim, a este Laboratório Colaborativo, uma atenção reforçada. Têm sido desenvolvidos vários trabalhos de investigação
que contribuem para aquele objetivo (ver em
https://colabor.pt/projetos/) e disponibilizados
textos de reflexão com caráter mais jurídico.
(ver em https://trabalhodigno.colabor.pt/)
A entrada no evento é livre, mas sujeita a inscrição através deste link.

No âmbito da cooperação entre Portugal e
Cabo Verde em matérias de emprego e de formação profissional e no quadro do acordo de
mobilidade existente entre Portugal e os países da CPLP, o IEFP português e o IEFP de
Cabo Verde irão promover em Cabo Verde a
realização da Feira de Empregabilidade Portugal nos dias: 20 de outubro de 2022 na Cidade
da Praia, Ilha de Santiago e 22 de outubro de
2022 na Cidade do Mindelo, Ilha de S. Vicente
As inscrições encontram-se abertas até
30/09/2022 no site do IEFP

MyCareforce
Plataforma digital que liga Instituições de
Saúde aos Enfermeiros
A MyCareforce é a plataforma digital onde
qualquer unidade de saúde, IPSS inclusive, se
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pode inscrever para publicar turnos de enfermagem em falta nas suas respostas sociais e/ou de saúde, e contratar enfermeiros locais, disponíveis e motivados para os preencher.
+ Info aqui

LINO MAIA
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