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Audição da UMP – União das Misericórdias 
Portuguesas e da CNIS – Confederação Na-
cional das Instituições de Solidariedade   
Gravado em 25 - Outubro - 2022 
 
 
Subcomissão para o Acompanhamento dos 
Fundos Europeus e do PRR | Audição da UMP 
– União das Misericórdias Portuguesas e da 
CNIS – Confederação Nacional das Institui-
ções de Solidariedade, sobre a análise e o 
ponto de situação do PRR 
O vídeo da sessão pode ser ouvido aqui 

 
 

 

 
Portaria n.º 259/2022, 27 de outubro 
 
Portaria de extensão do contrato coletivo e 
suas alterações entre a Confederação Nacio-
nal das Instituições de Solidariedade – CNIS e 
a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindi-
catos do Comércio, Escritórios e Serviços e 
outros 
 
Extracto: 
 

Artigo 3.º 
1 - A presente portaria entra em vigor no 5.º dia 
após a sua publicação no Diário da República. 
2 - A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuni-
ária em vigor previstas na convenção produzem 
efeitos a partir de 1 de dezembro de 2021. 

 
Portaria n.º 260/2022, de 28 de outubro 

 
Portaria de extensão do contrato coletivo e 
suas alterações entre a Confederação Nacio-
nal das Instituições de Solidariedade –  
CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos 
dos Trabalhadores em Funções Públicas e So-
ciais – FNSTFPS 
 
Extracto: 
 

Artigo 3.º 
1 — A presente portaria entra em vigor no quinto 
dia após a sua publicação no Diário da República. 2 
— As tabelas salariais e cláusulas de natureza pe-
cuniária em vigor previstas na convenção produ-
zem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. 

 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
96/2022, de 24 de outubro 
 
Determina a cessação de vigência de reso-
luções do Conselho de Ministros publicadas 
no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

 
Declaração de Retificação n.º 28/2022, 
de 28 de outubro 
 
Retifica o Decreto-Lei n.º 66-A/2022, de 30 
de setembro, que determina a cessação de 
vigência de decretos-leis publicados, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 
 
Despacho n.º 12498/2022, de 28 de outubro 
 
Altera o anexo ao Despacho n.º 5268/2021, de 19 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 102, de 26 de maio de 2021, bem como o anexo i ao Despacho n.º 944-A/2022, de 20 de 
janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 24 de janeiro de 2022 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://canal.parlamento.pt/?cid=6246&title=audicao-da-ump-uniao-das-misericordias-portuguesas-e-da-cnis-conf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/259-2022-202742767
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/259-2022-202742767
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/259-2022-202742767
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/260-2022-202787492
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/260-2022-202787492
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2022-202552708
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2022-202552708
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2022-202552708
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2022-202552708
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/28-2022-202787491
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/28-2022-202787491
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/28-2022-202787491
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/28-2022-202787491
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/66-a-2022-201773286
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12498-2022-202677634
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Processos individuais dos Utentes área da 
Infância”  I  Via online 
 
Dia: 31 de outubro, das 9h30m às 12h30m 
Uma iniciativa da UDIPSS e Setúbal 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
2.ª Edição da Ação de Formação, com o 
tema: “O Cálculo das Comparticipações 
Familiares - Procedimentos Práticos” 
 
Dias: 14 e 15 de novembro, em formato pre-
sencial, na Casa da Comunidade Sustentável 
das 09h30 às 17h00. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
 Setúbal 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
A UDIPSS do Porto tem programada as se-
guintes ações de formação, via Zoom: 
 
“Operacionalização de empreitada de obra 
pública” 
 
1ª Edição: 19 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 21 e 23 de novembro, das 17h00 às 
20h00; 
2ª Edição: 26 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 28 e 30 de novembro, das 17h00 às 
20h00. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - Da  
Teoria à Prática 
 
Dia: 30 de novembro, das 17h00 às 19h00 e 
dia 05 de novembro,9h30-13h00 e 14h00 às 
17h30 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição "Direito Laboral para a Direção 
Técnica" 
 
Dias. 7 e 14 de dezembro das 09h30 às 
17h30. 
+ Info e inscrições aqui 

A Confederação Nacional de Instituições de 
Solidariedade (CNIS) divulga a prestação de 
serviços de apoio por parte do gabinete de au-
ditoria da CNIS, com objetivo de elaboração de 
relatório económico-financeiro e assessoria 
estratégica e operacional a Instituições associ-
adas 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 gabi-
nete, a Instituição deverá enviar um email para 
gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no tí-
tulo do email “CNIS | Gabinete de auditoria | 
“Nome da Instituição”, disponibilizando uma 
pessoa responsável para ser contactada no 
prazo de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
A Fundação UNITATE através do IFES – Ins-
tituto Formação para a Economia Social, 
promove nos meses de novembro e dezem-
bro seguinte formação em formato online 
(e-learning): 
 
“Programa de Formação-Ação em Proble-
mas Psicológicos e de Saúde Mental no En-
velhecimento” 
 
Este curso, certificado pela DGERT e com a 
duração total de 28 Horas, ocorrerá em re-
gime laboral. 
 A brochura informativa, contendo os detalhes 
sobre os objetivos do curso, estrutura curricu-
lar e calendarização poderá ser consultada 
neste link. 
O acesso ao formulário de matrícula poderá 
ser realizado aqui. 
 
 
“PC_IPSS - Processos de Comunicação em 
IPSS” 
 
Este curso, certificado pela DGERT e com a 
duração total de 20 Horas, ocorrerá em re-
gime laboral. 
 
 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20221018_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventoZmlTPBL
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/operacionalizacao-de-empreitada-de-obra-publica/77
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/73
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/79
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fformacao%2Fppsme.pdf/1/010b01840e458e59-7677d4c7-882f-4ff9-a9ad-af291983b2f7-000000/2alsxL4SvUSEK2PV4c7PFHF0ie8=77
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FKcUhjbFU/1/010b01840e458e59-7677d4c7-882f-4ff9-a9ad-af291983b2f7-000000/8HwePa2G3wzjeR_7yMxMqjW7RF4=77
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A brochura informativa, contendo os detalhes 

sobre os objetivos do curso, estrutura curricu-
lar e calendarização poderá ser consultada 
neste link. 

 O acesso ao formulário de matrícula po-

derá ser realizado aqui. 

  
 
A Mordomia de Nossa Senhora da Saúde, da 
Fundação Betânia, em Bragança, em parce-
ria com o Clube de Atletismo de Bragança, vai  
realizar uma Caminhada Solidária no próximo 
dia 06 de Novembro pelas 09h00. 
O ponto de partida será na Fundação Betânia, 
bem como o ponto de chegada e no final ha-
verá lanche/convívio para todos os participan-
tes.  
Link de acesso à inscrição aqui  
 
 
3ª edição do Seminário Família em Foco  
  
Esta 3ª Edição terá lugar nos dias 5 e 25 de 
Novembro, no Palácio Vila Flor, em formato 
híbrido. 
É uma iniciativa organizada pelo Centro Juve-
nil de S. José, em Guimarães, e visa a apre-
sentação e discussão de boas práticas nas 
áreas da primeira infância, crianças e jovens 
em perigo e famílias com múltiplos desafios. 
 
Ao longo dos 4 workshops temáticos, pre-
tende-se a criação de um espaço de reflexão, 
atualização e partilha de boas práticas entre os 
profissionais, pela voz de mais de uma dezena 
de oradores ligados à investigação e interven-
ção nestes domínios. 
 
+ Info aqui       
 
 

Uma iniciativa da Associação Casa do 
Mimo, Centro Lúdico e Ocupacional para cri-
anças e jovens com deficiência, situado no  
 
 

 
 
concelho da Batalha, distrito de Leiria, a reali-
zar-se no dia 26 de novembro, no auditório-
municipal da Batalha. 
Este Seminário tem como destinatários profes-
sores e educadores, técnicos de saúde, reabi-
litação, animação e área social. 
 
+ Info e inscrições aqui 

 

 
 
 
 

Pós-Graduação em Gestão 
de Organizações de  
Economia Social 
 
Estão abertas as inscrições 
para a 13.ª edição (11.ª edição 
no Porto) desta pós-graduação 

da responsabilidade da ATES – Área Trans-
versal de Economia Social da Católica Porto 
Curso que abrange os vários domínios rele-
vantes para a gestão destas organizações or-
ganizados em 4 módulos:  
o Sustentabilidade das Organizações de 

Economia Social; 
o Gestão Estratégica de Pessoas; 
o Contabilidade, Fiscalidade, Enquadra-

mento Jurídico e Auditoria; 
o Trabalho de projeto. 

 
+ Info aqui 

 
 

 
Na véspera do Dia Mundial do Cuidador, o 
Bloco e o grupo europeu The Left organizam 
uma audição pública na Assembleia da Repú-
blica sobre as respostas para os cuidados in-
formais em Portugal e a inovadora experiência 
uruguaia. 
O que se propõe nesta audição pública é juntar 
quem tem intervindo e refletido sobre este  
 
 

 DIVERSOS 

https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fformacao%2Fpc_ipss.pdf/1/010b018418a56457-c1169e8b-f827-44e9-bbff-58a71d8de812-000000/7TwdE3x3cm02h02WbclXy2hRSco=78
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2Foi1DpsbX/1/010b018418a56457-c1169e8b-f827-44e9-bbff-58a71d8de812-000000/Ttr07Mv5If5_fVy266zyoz_LAek=78
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFRlB0jDE1jNI_bTw2lVHf9PBU4sXlCMVNyYqdkVodLj2fQ/viewform
https://www.facebook.com/centro.juv.s.jose
https://www.facebook.com/Casa-do-Mimo-240873216284607/
https://docs.google.com/document/d/1EwzGW7W4Qk-PUoQlQntN9Y-FMnLzAa0B/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true


 

 

  

         

NOTÍCIAS À SEXTA 
28.10.2022 

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

 
 
tema, para fazer um ponto de situação dos pro-
blemas e também das soluções que têm vindo 
a ser apresentadas pela sociedade civil. 

 
+ Info e inscrições aqui 

 
 
 

DGS Seminário “Violência no Setor da  
Saúde - Da Prevenção à Ação” - 17 de  
novembro Fórum Lisboa 
 
Esta é uma iniciativa da Direção-Geral da Sa-
úde (DGS)/Programa Nacional de Prevenção 
da Violência no Ciclo de Vida (PNPVCV), do 
Gabinete de Segurança do Ministério da Sa-
úde e das Administrações Regionais de Sa-
úde, em colaboração com a Assembleia Muni-
cipal de Lisboa, os Serviços Partilhados do Mi-
nistério da Saúde, o Núcleo de Estudantes do 
Serviço Social do ISCTE e a Escola Superior 
de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa.  

Inscreva-se para participação presencial ou 
participação online (Canal Youtube DGS). 
Os/as participantes inscritos no Seminário te-
rão acesso ao certificado de participação.   

Consulte o programa e mais informações no 
portal da Direção-Geral da Saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 LINO MAIA 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ORyAbWhfPHeldHOHuKLtZv-krzPMzPSmfk6abrUjteo/viewform?edit_requested=true
https://www.dgs.pt/pns-e-programas/prevencao-da-violencia-no-ciclo-de-vida.aspx
https://www.dgs.pt/pns-e-programas/prevencao-da-violencia-no-ciclo-de-vida.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxzCEkDiV7s05hpEq9nNZTGw-NW5E2a_EHDmzgJ5WiV-1AgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmMORUeF-_dopJwWukgoyimc_bVG6rTPF5d_kFfvEb6v68Rg/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCNmv_2YqryuyhB79ehzOsmQ
https://www.dgs.pt/em-destaque/seminario-violencia-no-setor-da-saude-da-prevencao-a-acao.aspx

