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Sessão explicativa 3.ª Adenda Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário | 

Protocolo para o biénio 2021-2022 
 
Após assinatura da 3.ª Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário - 
Protocolo para o biénio 2021-2022, a CNIS vai promover 1 sessão explicativa às IPSS associadas, 
no dia 20 de dezembro, pelas 10h00. 
A sessão irá decorrer na modalidade webinar via plataforma zoom. 
As inscrições estão limitadas a 2 participantes por Instituição, preferencialmente um elemento 
da Direção e um elemento da equipa técnica, até um limite de 1000 inscrições, que serão aceites 
por ordem de chegada.  
As inscrições devem ser efetuadas aqui 

 

 

 

 

Aviso de Candidatura 

 

05. RE-C03-i01.m01 - Requalificação e alar-
gamento da rede de equipamentos e res-
postas sociais (Aviso n.º 05/C03-i01/2022) 

Ver documentação aqui 
Submissão de Candidaturas aqui 
 
Contacto para informações e Esclarecimentos: 
ISS-PRR-EQUIPAMENTOSSOCIAIS03@SEG-
SOCIAL.PT 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portaria n.º 293/2022, de 12 de dezembro 
 
Procede à terceira alteração da Portaria n.º 
206/2020, de 27 de agosto, que regula a me-
dida Estágios ATIVAR.PT, que consiste no 
apoio à inserção de jovens no mercado de tra-
balho ou à reconversão profissional de desem-
pregados. 
 
 
Portaria n.º 298/2022, de 16 de dezembro 

 
Procede à atualização anual do valor do inde-

xante dos apoios sociais (IAS) - (euro) 480,43 

 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

    CNIS 

Assembleia Geral I Congresso Eleitoral 
 Fátima, 14.jan.2023 

 

      (A Convocatória e demais documentação foi enviada, via e-mail, 

       às IPSS associadas) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2Nw0YEmjRIei805NWlXDYw
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/05-re-c03-i01-m01-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais-aviso-n-o-05-c03-i01-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/05-re-c03-i01-m01-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais-aviso-n-o-05-c03-i01-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/05-re-c03-i01-m01-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais-aviso-n-o-05-c03-i01-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/12/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_5oAviso_20221212_V2-3.pdf
https://prr-c03.respostassociais.gov.pt/SSO/SSO/SendRequest?DestinationUrl=%252fHome%252fMasterPage
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/293-2022-204552591
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/206-2020-141259624
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/206-2020-141259624
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/298-2022-204841038
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/298-2022-204841038
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Convocat%C3%B3ria-Congresso-Eleitoral-_14janeiro2023.pdf
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Vacinação COVID-19 | 
Norma Comirnaty 
BA.4-5 pediátrica (5-11 
anos) 

 
Consulte a norma aqui. 
Consulte ainda o folheto da norma aqui. 
 

DGS lança campanha “Proteja-se do frio” 

A Campanha “Proteja-se do frio” apresenta 
recomendações gerais, que alertam para 
comportamentos a ter em conta com a che-
gada das temperaturas mais baixas. 

Consulte aqui algumas recomendações. 

 

 
Medida Formação  
“Emprego + Digital” 
Prorrogação do prazo de 
candidaturas  

 
Atendendo aos muitos pedidos que chegaram 
ao IEFP, o Conselho Diretivo deliberou pela al-
teração do prazo de fim do concurso formação 
Emprego + Digital. 
Assim, a data limite para apresentação de can-
didaturas passa a ser 31 de março de 2023, 
pelas 18 horas, mantendo-se em tudo o mais 
definido no Aviso publicado. 
  
Saiba mais em: Formação Emprego + Digital - 
IEFP, I.P. 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANITAS - Federação Portuguesa para 
a Deficiência Mental lança nova revista On-
line 
A Humanitas iniciou no dia 10 de dezembro - 
Dia Internacional dos Direitos Humanos, mais 
um projeto a que se propôs, o qual consiste na 
publicação online de uma revista. 
 
Com esta publicação a Humanitas pretende 
que seja um espaço de partilha e de enrique-
cimento pessoal e profissional de todos os que  

 
 
 
 
estão ligados de alguma forma a esta proble-
mática. Pretende-se analisar legislação, discu-
tir temas científicos, partilhar opiniões fomen-
tando discussão e reflexão, dar voz às pes-
soas com deficiência intelectual, suas famílias 
e cuidadores (formais e informais). 
 
Aceda à revista no link: 
https://issuu.com/humanitasfedera-
cao/docs/revista_final_3.0 
 

 

 

 

Fundação Betânia desafiou IPSS do distrito 
a criar Hino de Esperança 

O conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia é 
o mote, este ano, para a criação de um hino de 
esperança e solidariedade. O desafio foi lan-
çado pela Fundação Betânia a todas as Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) do distrito de Bragança. 

O Hino será apresentado nas redes sociais na 
semana anterior ao Natal, em formato de ví-
deo, e reunirá as contribuições de todas as ins-
tituições participantes: Associação Entre Fa-
mílias, APADI – Associação de Pais e Amigos 
do Diminuído Intelectual, Associação Rea-
prender a Viver, Cáritas Diocesana de Bra-
gança-Miranda, Casa do Menino Jesus de Pe-
reira, Centro Social Monsenhor Júlio Martins, 
Centro Social Paroquial do Pombal, Centro 
Social Paroquial dos Santos Mártires, Centro 
Social S. Pedro de Serracenos, Fundação Be-
tânia, Fundação Cónego Manuel Joaquim 
Ochôa e Santa Casa da Misericórdia de Bra-
gança. 

 

 
 
SNS24 vai ter serviço de atendimento para 
idosos e residentes em lares 
 
A Linha SNS24 vai dispor, a partir de janeiro, 
de um serviço de atendimento e de resposta 
médica para populações mais vulneráveis, 
como idosos residentes em lares. 
 

https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/norma_016_2022-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/comirnaty-criancas-v2-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/post-frio-2022-pdf.aspx
https://www.iefp.pt/formacao-emprego-digital
https://www.iefp.pt/formacao-emprego-digital
https://issuu.com/humanitasfederacao/docs/revista_final_3.0
https://issuu.com/humanitasfederacao/docs/revista_final_3.0
https://www.jn.pt/nacional/sns24-vai-ter-servico-de-atendimento-para-idosos-e-residentes-em-lares-15499461.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=15499461
https://www.jn.pt/nacional/sns24-vai-ter-servico-de-atendimento-para-idosos-e-residentes-em-lares-15499461.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=15499461
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Relatório CASA 2021  

O relatório CASA que carateriza 
a situação das crianças e dos jo-
vens em acolhimento residencial 
e familiar, é apresentando anual-
mente pelo Governo à Assem-
bleia da República, cabendo ao 
ISS,I.P. a elaboração do mesmo. 

 

Conferência “Saúde dos Adolescentes Por-
tugueses em contexto de Pandemia”. 

Apresentação dos Resultados Nacionais do 
Estudo Health Behaviour School-Aged 
Children/Organização Mundial de Saúde. 

O estudo é realizado de 4 em 4 anos em 51 
países, Portugal recolheu dados em 2018 e 
agora em 2022. Os resultados espelham a Sa-
úde dos Adolescentes Portugueses em con-
texto de Pandemia. 

Consulte o relatório aqui. 

 

 

 
 

 

 DIVERSOS 

A versão 2.0 da DataLABOR, a maior pla-
taforma digital sobre trabalho, emprego e 
proteção social em Portugal, agrega num 
único local informação estatística e jurí-
dica, permitindo aceder a dados que se en-
contram atualmente dispersos por várias 
fontes e em diversos formatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              LINO MAIA 

 

 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/13200/Relat%C3%B3rio+CASA_2021/d6eafa7c-5fc7-43fc-bf1d-4afb79ea8f30
https://www.youtube.com/watch?v=uLNZRWPBy5I
https://aventurasocial.com/wp-content/uploads/2022/12/HBSC_Relato%CC%81rioNacional_2022.pdf
https://colabor.us18.list-manage.com/track/click?u=71b659fc72f93a9dfc01ba976&id=15e2f6271a&e=0aaabab495

