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≫ Covid-19 - Natal dos Idosos e pessoas com deficiência nas
Estruturas Residenciais | Contributos para a organização
≫ Vacinação COVID-19 a utentes das estruturas sociais
Para a sua operacionalização foi criada pelo Governo uma task-force
com a responsabilidade de, para além da elaboração do referido plano
de vacinação, nomeadamente a definição dos grupos prioritários a
quem a vacina deve ser ministrada e as fases de vacinação, estabelecer as fases e a logística de todo o processo e de garantir a sua segurança.
O Coordenador da referida task-force – Dr. Francisco Ramos - estabeleceu contacto com a CNIS para a indispensável articulação. Assim,
fomos informados …
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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Despacho n.º 12159/2020 - Diário da República
n.º 242/2020, Série II de 2020-12-15 15

Portaria n.º 287/2020 - Diário da República n.º
243/2020, Série I de 2020-12-16

Define o prazo para a apresentação das candidaturas ao reforço da comparticipação financeira do
programa de apoio financeiro complementar à
execução do Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) no que se
refere à 2.ª fase, com o objetivo de fazer face ao
aumento do número de destinatários do POAPMC, decorrente dos efeitos da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2

Procede à primeira alteração à Portaria n.º
342/2017, de 9 de novembro, que estabelece os
critérios, limites e rácios necessários à execução
do Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 de outubro, na
sua redação atual, que instituiu o Programa «Modelo de Apoio à Vida Independente» (MAVI)

Presidência do Conselho de Ministros

Presidência da República
IPSS

Resolução do Conselho de Ministros n.º
112/2020 - Diário da República n.º 245/2020,
Série I de 2020-12-18

Decreto do Presidente 4da República n.º 66A/2020 - Diário da República n.º 244/2020, 1º
Suplemento, Série I de Imprensa
2020-12-17
Renova a declaração do estado de emergência,
5
com fundamento na verificação
de uma situação
de calamidade pública
Diversos

Aprova a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança para o período 20212024
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Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2020 - Diário da República n.º 244/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-17
Autorização da renovação do estado de emergência

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Realizaram-se no passado dia 16
de dezembro, as eleições da
UDIPSS da Guarda para o quadriénio 2021-2024.
A única lista que se apresentou a
sufrágio, e que teve a maior participação de sempre, ficou assim
constituída:

DGS apresentou 10 Recomendações
para diminuir risco de contágio na quadra
festiva
Covid-19 | Cuidados no Natal

Orientação nº 038/2020 de 17/12/2020
Covid-19: Acompanhantes e Visitas nas
Unidades Hospitalares.

Assembleia Geral
Eng. Acácio Martins Tavares - Comissão de Melhoramentos de Videmonte
Dr. Joaquim Fernandes Ricardo - Liga Amigos Aldeia de Santo António
Beatriz Jesus Pissarra Luís Crespo - Associação Melhor. C.R. Vila Garcia
Conselho Fiscal
Carlos Alberto C. Lage - Centro Paroquial da Sé
Eduardo Manuel Cabral Tavares Carvalho - Fundação Aurora Borges
Basilio Asunção Firmino - Instituto Maria Carmo Lacerda Faria
Direção
Rui Manuel Reis Pais - Fundação Laura Santos
Ângelo Miguel N. Martins – Centro Paroquial Nª Sª Conceição
Isabel Maria Oliveira Monteiro - Associação Amigos de Peva
Maria Rosaria Júnior Santos - Centro Dia e Lar Santana de Azinha
Paulo Jorge Caçote Gabriel - Casa da Freguesia de Escalhão

UDIPSS – LEIRIA

Dia 29 de dezembro: » Assembleia Geral Ordinária para apresentação e apreciação do orçamento e
programa de ação para o ano de 2021;
» Assembleia Geral Eleitoral para eleição dos Corpos Sociais para o próximo quadriénio
+ info aqui
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UIPSS-COIMBRA
Projeto de Formação Modular
14 a 18 dezembro de 2020

Esta semana a UIPSS-COIMBRA promove mais uma formação E-learning, em horário pós-laboral abrangendo 20 colaboradores de 12 IPSS associadas do Distrito de Coimbra.

14 dezembro UFCD E-Learning 0592 – Legislação laboral (25 horas),
com a participação total de 20 colaboradores de 12 IPSS associadas.

+ info aqui

O Vídeo da reportagem na SIC sobre as “IPSS vão evitar saídas dos utentes pode ser visto aqui.
Conta com a participação da Fundação Betânia e da Santa Casa da Misericórdia de Bragança.
Sessão do Café Memória Fica em Casa será dedicada a “Celebrar o Natal”
Dia: 19 de Dezembro às 11,00h
O link para aceder à sessão é: https://zoom.us/j/7872063580

Projeto CLDS 4G do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, dá conta que
realizou no passado dia 11 de dezembro o 1º Encontro de Voluntários de Bragança, com uma tertúlia "Ser Voluntário, Hoje”
CLDS 4G promoveu I Encontro de Voluntários de Bragança
O auditório da União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo foi palco, na passada sexta-feira, do I Encontro de Voluntários de Bragança promovido pelo Projeto CLDS 4G.
O Encontro refletiu sobre o papel do voluntariado nos dias de hoje e teve como oradores convidados: D.
José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda; Comissário Portugal do Comando da PSP de Bragança; Telmo
Afonso, Presidente da União das Freguesias e Jorge Teixeira, Vice-Presidente do Centro Social Paroquial
dos Santos Mártires.
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A iniciativa contou também com a apresentação de um grupo de jovens que vai dar corpo a ações de voluntariado na zona urbana.
O I Encontro inseriu-se na actividade 14 “Mãos que Amam” do Eixo 3 do Projeto (Promoção do Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa) e primou pelo cumprimento de todas as normas de prevenção,
distanciamento e segurança decretadas pela Direção Geral de Saúde.

IMPRENSA
Governo garante mais 100 vagas no Porto, Lisboa e
Algarve para alojar sem-abrigo
... (ENIPSSA) em Lisboa, Porto e Algarve, traduzemse em "mais 100 vagas", revelou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Governo procura famílias de acolhimento para jovens refugiados
... uma medida de proteção dos direitos das crianças
e jovens, que é temporária e transitória e que passa
por colocar o menor no seio de uma família.

Congresso de Interdisciplinar da
Economia Social – ANIES realizado no dia 16 de dezembro
Vídeo da intervenção do presidente
da CNIS no painel “O Futuro da Cooperação” aqui .

DIVERSOS
Relatório “Pessoas com
Deficiência em Portugal Indicadores de Direitos
Humanos 2020”

Portal "Voz Solidária: neste Natal, ligue a
quem mais precisa"
A Fidelidade e a Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social (CASES) lançaram o movimento "Voz Solidária: neste Natal, ligue a quem
mais precisa", uma iniciativa solidária que consiste em voluntários telefonarem a quem mais precisa, nomeadamente pessoas da terceira idade
em isolamento social.
Através do Portal qualquer pessoa pode registarse ou registar alguém para receber uma chamada
de um voluntário nos dias 24 e 25 de dezembro.
Quem quiser ser voluntário, deve ligar para o número 962 171 780.

Elaborado pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH.
O relatório sistematiza, a partir de fontes
secundárias, as principais informações
estatísticas sobre deficiência em Portugal
nas seguintes áreas: Discriminação, Trabalho e Emprego, Educação e Proteção
Social.

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

4

Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

NOTÍCIAS À SEXTA
18.12.2020
.2019
.2019

≫ Guia Saúde e Atividades Diárias Medidas Gerais de Prevenção e Controlo Covid-19 para Pessoas
com Deficiência I INR
O Manual Saúde e Atividades Diárias - Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da COVID-19 é dirigido às
pessoas com deficiência, profissionais da área, suas famílias e cuidadores, bem como aos serviços públicos, e irá sendo atualizado de forma adequada à evolução da situação de pandemia.
Este Manual é disponibilizado em formato acessível, em formato e-book, em Língua Gestual Portuguesa
≫ Mapeamento do aumento da distribuição da ajuda alimentar em Portugal devido aos efeitos da epidemia COVID19
A Associação Contra a Fome e Má Nutrição Portugal da qual a CNIS é membro, e que funciona junto da
"Entrajuda", solicita a colaboração das IPSS com informação sobre eventual aumento de ajuda prestada pelas
Instituições a pessoas carenciadas, durante a pandemia com informação sobre eventual aumento de ajuda
prestada pelas Instituições a pessoas carenciadas, durante a pandemia, através do preenchimento do formulário que está disponível no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/1ZlhZ_rfdUNfxedE7X7E61AjFVQD4K7YMuEt-T5H5qg/edit
+ info aqui

A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibilidade de usufruírem de um
website institucional, que lhes proporcione uma maior aproximação com a comunidade, divulgar as suas áreas de
intervenção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obrigações legais, e, por outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social.
Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…
Juntos, Somos IPSS
Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da
accountability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto
Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e tem como objetivos:
1.

Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham de website a divulgação online da prestação de contas a que são obrigadas e de outra informação voluntária que cubra os
aspetos sociais e económicos da sua atividade (Plataforma somosipss.pt);

2.

Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos stakeholders e ao Setor
da Economia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, financeira e económica;

3.

Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do desempenho das IPSS.

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Instituições. Saiba mais sobre
somosipss.pt aqui e aqui! Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com
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≫ Investigação científica “Liderança e Governação das IPSS”
Esta investigação insere-se no âmbito da tese de doutoramento de Angélica Margarida Matos Martins Figueira, e tem como objetivo contribuir para um debate nacional informado sobre as particularidades da
liderança e da governação das IPSS.
No seguimento do cronograma da investigação segue-se a fase da aplicação dos inquéritos aos presidentes das IPSS, através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0zNahaJkpSfqNHuCkwbwruIuC6_VYw2nhkdBl4qCdcXO8PQ/viewform

Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social
Em 19 de dezembro de 1996 foi assinado o Pacto de Cooperação para a Solidariedade
Social.
Subscreveram-no o Primeiro Ministro (Engº António Guterres), os presidentes da Associação Nacional dos Municípios (ANMP - Engº Mário de Almeida) e da Associação Nacional das Freguesias (ANF - Manuel Marçal Pina) e os três presidentes das organizações representativas do
Sector Solidário (União das Instituições Particulares de Solidariedade Social / CNIS - P. José Martins
Maia, União das Misericórdias - P. Vítor Melícias e União das Mutualidades - Dr. António de Seixas da
Costa Leal.

Lino Maia
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