05

NOTÍCIAS À SEXTA
16.07.2021

Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

.2019

Compromisso de Cooperação 2021-2022 - Sessões explicativas

.2019

Tendo decorrido no passado dia 5 de julho a assinatura do Compromisso de Cooperação para o Setor
Social e Solidário - Protocolo para o biénio 2021-2022, a CNIS vai promover, à semelhança do habitual,
4 sessões explicativas às IPSS associadas, nos dias 26 e 28 de julho e 8 e 9 de setembro, entre as
10h00 e as 13h00.
Face à atual situação pandémica, as sessões serão realizadas na modalidade de Webinar.
As inscrições estão limitadas a 2 participantes por Instituição, preferencialmente um elemento da Direção e um elemento da equipa técnica, até um limite de 250 Instituições por sessão. As inscrições
serão aceites por ordem de chegada.
Cada Instituição poderá inscrever-se numa das sessões de acordo com a sua disponibilidade:
▪

Sessão 1: 26 de julho de 2021 – Inscreva-se aqui.

▪

Sessão 2: 28 de julho de 2021 – Inscreva-se aqui.

▪

Sessão 3: 08 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui.

▪

Sessão 4: 09 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui.

Índice

Contactos: Para mais informações ou esclarecimentos sobre as sessões
de esclarecimento contacte a CNIS, através do endereço cnis@cnis.pt e o
telefone 226 068 614.
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Presidência do Conselho de Ministros

Assembleia da República

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92A/2021

Resolução da Assembleia da República n.º
202/2021

Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade

Recomenda ao Governo o reforço da proteção social e amplificação dos mecanismos de apoio às vítimas de violência doméstica no âmbito da pandemia de COVID-19 e dos sucessivos confinamentos.

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria n.º 149/202

Portaria n.º 151/2021

Estabelece as condições para verificação oficiosa,
pelo IEFP, I. P., da desistência prevista no n.º 2 do
artigo 8.º-B da Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho

Estabelece as condições de acesso e candidatura
à celebração de protocolos para projetos específicos de housing first e apartamento partilhado, de
acordo com os modelos definidos, no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em
Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA)
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Educação - Conselho Nacional de Educação
Recomendação n.º 2/2021 167281062
Recomendação sobre «A voz das crianças e dos jovens na educação escolar»

Trabalho,

Norma nº 002/2021 de 12/01/2021 atualizada a

Testes rápidos e antigénio

03/07/2021
Campanha de Vacinação Contra a COVID-19
Sumário da atualização
• Vacinação de grávidas (Tabela 1, pontos 3, 19 e 49)
• Vacinação de recuperados (Tabela 2; Pontos 4 e 5)
• Esquemas vacinais (Tabela 2 e pontos 7 a 10)
• Referenciação aos Serviços de Imunoalergologia
(ponto 43)

• Vacinação em ERPI e similares (pontos 52 e
54)

Atualizada lista de farmácias e laboratórios
que disponibilizam testes rápidos de antigénio
comparticipados Foi hoje atualizada a listagem de farmácias de oficina e laboratórios de
patologia clínica ou análises clínicas que,
desde o dia 1 de julho, aderiram à disponibilização de testes rápidos de antigénio (TRAg)
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde,
disponível
em
https://www.sns.gov.pt/testes-covid-19/

ISO 45003: 2021
Gestão da segurança e saúde ocupacional - Saúde e segurança psicológica no trabalho - Diretrizes para
gestão de riscos psicossociais
Esta norma fornece orientações sobre a gestão de riscos psicológicos de saúde e segurança num sistema
de gestão da saúde e segurança ocupacional. Aborda muitas áreas que podem impactar a saúde psicológica de um trabalhador, incluindo a comunicação ineficaz, pressão excessiva, liderança deficiente e cultura
organizacional.
(Fonte:EspaçoQ)

Guia Prático Orçamento e Contas de Instituições Particulares de Solidariedade
Social
(atualizado a 9 de julho de 2021)

• Portaria n.º 144/2021
Prorroga, até 31 de outubro de 2021, o prazo para apresentação das contas relativas ao
ano de 2020 aos serviços do Instituto da Segurança Social, I. P.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
3ª Edição do Curso Ser Dirigente de IPSS
Objetivo: facultar um conjunto de conceitos, de instrumentos e de estratégias, de
obrigatório conhecimento dos Membros dos Órgãos Sociai dada a responsabilidade civil e criminar que a execução destes cargos obriga.
+ info
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UIPSSDB em articulação com o Comité Organizador Diocesano –
- Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil Vocacional está a preparar
iniciativas para o dia dos avós

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e as dioceses de Portugal convidam todos a participar num
grande movimento nacional que pretende juntar os jovens aos mais idosos. No fim-de-semana de 23, 24 e
25 de julho desafiamos cada jovem a fazer missão onde quer que esteja, dando assim expressão à mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: “O futuro do mundo está na
aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e
levá-los por diante?”.
+ Info

A UNITATE promove através do IFES - Instituto de Formação para a Economia Social,
Programas Avançados 2021/2022
Aceda ao Formulário aqui:
https://unitate.typeform.com/to/DjHU3cOl
Brochura pode ser consultada aqui

DIVERSOS
Workshop online
Mecanismo de Prestação de Contas transparente —
setor da Economia Social
Nos dias 20 e 22 de julho de 2021, terão lugar três
workshops, via plataforma zoom, para partilha dos resultados do Inquérito por Questionário sobre Transparência e
Prestação de Contas lançado em setembro de 2020 e para
apresentação, validação e debate das dimensões propostas pelo Mecanismo de Prestação de Contas transparente
construído no âmbito do projeto Transparência nas Organizações de Economia Social portuguesas, promovido pela
Área Transversal da Economia Social da Universidade Católica Portuguesa – Porto e apoiado pelo BPI / Fundação "la
Caixa". Inscrições até ao dia 18 de julho: https://atesucptransparencia.typeform.com/to/eBMOWdBz

Prémio Cooperação e Solidariedade
António Sérgio 2021 | PAS´21
O prazo para receção de candidaturas
ao Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2021 | PAS´21
decorre até 31 de julho.
Mais informações aqui
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Lançamento do Booklet Comemorativo
dos 14 Anos da CPV | Voluntariado em
Tempos de Pandemia
No seguimento da sessão comemorativa
dos 14 anos da Confederação Portuguesa
do Voluntariado - CPV, realizada a 19 de janeiro de 2021, a CPV lançou um conjunto de
sete sessões satélite de debate em diversas áreas, relativamente ao tema principal, "Voluntariado…
Ver mais

» Encontro Os Primeiros Anos Contam! e agora?
Dia: 17 de setembro de 2021
Promovido pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso- FNSBS
+ Info

.2019
» Questionário sobre Pessoas com
deficiência
Estes questionários levados a cabo pela
Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência
(CNOD), estão inseridos num projeto financiado pelo INR que visa avaliar a importância das terapias ao longo da vida
das pessoas com deficiência e visam adquirirmos uma percepção do atual contexto mais detalhada e abrangente, de
forma a podermos efetuar a melhor avaliação possível e divulgar os resultados
junto das Entidades competentes.
+ Info

» 9.ª edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto
Candidaturas abertas até 08 de setembro
A iniciativa, de responsabilidade corporativa da MSD Port gal, visa reconhecer o trabalho desenvolvido
por entidades que integram o “setor sem fins lucrativos”, que se tenham destacado no âmbito de ações
inovadoras com impacto social, em Portugal.
Para consultar o regulamento do Prémio e a ficha de candidatura, visite o site

Lino Maia
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