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Prolongamento prazo submissão candidaturas PEDEPE 2019-2020 
 
A CNIS informa as suas associadas com a resposta Educação Pré-Escolar que o prazo de submissão de 
candidaturas para a Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária foi 
prolongado até dia 05 de fevereiro 
 
 
Abertura de Candidaturas 
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede  
Solidária da Educação 
Pré-Escolar” Ano Letivo 2019-2020 
Despacho n.º 269/2021, de 8 de janeiro 

 
A CNIS informa as suas associadas com a resposta Educação Pré-Esco-

lar que estão abertas as candidaturas para a Compensação Remunerató-

ria dos Educadores de Infância da Rede Solidária. 

No âmbito do PEDEPE - Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2019-2020, o Estado com-

promete-se a apoiar financeiramente as instituições em que a remunera-

ção mensal média dos educadores de infância seja superior a 

€1.154,70. 

 Aceda á informação completa aqui 

 
 

 

 
 
 
Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República n.º 
4/2021 - Diário da República n.º 16/2021, Série 
I de 2021-01-25 
Recomenda ao Governo a prevenção de riscos 
de corrupção durante a pandemia 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
8/2021 - Diário da República n.º 17/2021, Série 
I de 2021-01-26 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de 
valorização das associações que promovam o 
equilíbrio de género nos seus órgãos sociais 

Resolução da Assembleia da República n.º 
11/2021 - Diário da República n.º 19/2021, Série 
I de 2021-01-28 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
transversais de combate ao racismo 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 14-
A/2021 - Diário da República n.º 19/2021, 1º Su-
plemento, Série I de 2021-01-28 
 
Autorização da renovação do estado de emer-
gência 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153333627/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=153333576
http://cnis.pt/informacoes-2/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155084433/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155084433/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155084433/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155273793/details/maximized?serie=I&day=2021-01-26&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155273793/details/maximized?serie=I&day=2021-01-26&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155273793/details/maximized?serie=I&day=2021-01-26&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155601277/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155601277/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155601277/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737378/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737378/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737378/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
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Formação Certificada  
De 8 e 15 fevereiro 2021  
 
Tema: "Prevenção da pandemia 
nas diversas respostas sociais - o 
seu impacte na Saúde Mental"  

Podem inscrever-se aqui 

 
 
Economia e Transição Digital, Finanças e Sa-
úde - Gabinetes dos Secretários de Estado do 
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, 
Adjunto e dos Assuntos Fiscais e da Saúde 
 
Despacho n.º 1053/2021 - Diário da República 
n.º 17/2021, Série II de 2021-01-26  
Define as especificações técnicas a que deve 
obedecer o gel desinfetante cutâneo para que 
possa beneficiar de incentivos fiscais 

Presidência da República 
 
Decreto do Presidente da República n.º 9-
A/2021 - Diário da República n.º 19/2021, 1º Su-
plemento, Série I de 2021-01-28 
 
Renova a declaração do estado de emergência, 
com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública 
 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

Decreto n.º 3-D/2021 - Diário da República n.º 20/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-29 

Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

 
 

 
 
Webinar “Layoff simplificado” – perguntas e Res-
postas 
 
Clique aqui para aceder 
  

» Manual Passo-a-Passo - Consultar Adicionar Rendimentos 

» Manual Passo-a-Passo - ARF - Agregado e Relações Familiares 

» Complemento Solidário para Idosos 

» Passo a passo para Registo de Pedidos de reconhecimento de Estatuto de Cuidador Informal 

» Estatuto Cuidador Informal Principal e Cuidador Informal não Principal 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
UDIPSS-Coimbra 
 

Formação Modelar Certificada – 25 a 29 de janeiro 
  + info aqui 
 

SEGURANÇA SOCIAL 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefhuKW6zsiftxY2FRxcUUg-tSRI1beG-wSiuQ_gsnIW0rebw/viewform
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155250781/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-26&date=2021-01-01&dreId=155250776
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155250781/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-26&date=2021-01-01&dreId=155250776
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737377/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737377/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155737377/details/maximized?serie=I&day=2021-01-28&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155739190/details/maximized
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjI1MThmNDctY2UyMy00YjEyLTk0YjAtOTYzMjczMWM4NzU2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220144f955-d002-43b2-b20d-9cd06a7b1bdc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cc35a51d-91e0-4f22-a196-93cdbe0820a3%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a62b3c95-7942-4ae4-a9c5-006d6c7fcd6d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17652498/Manual%20Passo-a-Passo%20-%20Consultar%20Adicionar%20Rendimentos.pdf/d62b64a7-262a-4ef4-a7f4-1a46b956f13c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17653811/Manual%20Passo-a-Passo%20-%20ARF%20-%20Agregado%20e%20Rela%C3%A7%C3%B5es%20Familiares.pdf/e92b8f10-ac83-4dcd-88b3-d52b373cd75a
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17648960/Guia%20Pr%C3%A1tico%20N8002%20Complemento%20Solid%C3%A1rio%20para%20Idosos.pdf/4c96632b-5a24-494b-86b6-c2412f85af11
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17543287/Passo%20a%20passo_Registo%20de%20pedidos%20de%20reconhecimento%20de%20Estatuto%20de%20Cuidador%20Informal.pdf/da645ec1-24b4-4b51-a3d6-a0f38f6b5671
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17650178/8004-Estatuto%20Cuidador%20Informal%20Principal%20e%20Cuidador%20Informal%20n%C3%A3o%20Principal.pdf/9f626e58-a805-42ac-b800-df65cc1630a0
http://rotass.cnis.pt/uipss-coimbra-formacao-modular-certificada/
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Casas de acolhimento ficam de fora das primeiras 
fases da vacinação e reclamam inclusão na lista  
As estruturas que recebem crianças e jovens es-
tão descontentes com a ... As casas de acolhimento 
de crianças e jovens, que até agora têm sido ... 
correr o risco de termos surtos de doença da parte 
dos cuidadores principalmente ... 
 
 
 
 
 

Instituições de saúde e de solidariedade conde-
nam aprovação da eutanásia  
... escrevem num manifesto que junta a União das 
Misericórdias e a Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade (CNIS), que juntas 
são ... 
 
Covid-19. Associação pede ao Governo reavalia-
ção do fecho dos centros de dia  
... à família e, por isso, o encerramento represen-
tará custos, não só para a pessoa idosa, mas tam-
bém para os cuidadores informais no seio fami-
liar.

 
Programa de Gestão de Organizações Sociais (GOS) 
GOS Porto | De 2 de março a 22 de junho de 2021 
O Programa GOS tem como objetivos-base: 
 
Promover a reflexão sobre o eficiente aproveitamento dos recursos 
Disponibilizar estratégias e ferramentas em matérias de motivação e gestão 
de equipas 
Criar no participante a salutar ambição de reajustar a estratégia organizacio-
nal aos objetivos da instituição. 
 
+ Info aqui 
 
 
 

 
 
Videoconferência SICAD 
- Problemas Ligados ao Álcool  
e Contexto Laboral 
 
Dia: 4 de fevereiro 
Horário: 10h00 às 11h30 

 
Inscrições aqui 
 

 
 
 
 
 

DIVERSOS 

 

 

 IMPRENSA 

Manual “Listen – Act – Change” (Ouvir 
– Agir – Mudar) 
 
Neste Manual, os profissionais das várias 
áreas encontram um precioso suporte técnico 
e instrumental para organizar atividades e pro-
jetos e propiciar e acolher ocasiões e condi-
ções que estimulem a participação das crian-
ças de forma regular, nas várias entidades e 
contextos na sociedade em geral, tendo já pre-
sentes os novos desafios que a pandemia de 

COVID-19 aportou à promoção e proteção 
dos direitos da criança, nomeadamente do seu 
direito à participação. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/casas-de-acolhimento-ficam-de-fora-das-primeiras-fases-da-vacinacao-e-reclamam-inclusao-na-lista-13282075.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4MjY4MzM4MDgzODQyMDUzMzQyGWRhODg1NWYwOTJlMDgyODY6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGG8jPX4ySFtjFyyuxCC2UOqLKRhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/casas-de-acolhimento-ficam-de-fora-das-primeiras-fases-da-vacinacao-e-reclamam-inclusao-na-lista-13282075.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4MjY4MzM4MDgzODQyMDUzMzQyGWRhODg1NWYwOTJlMDgyODY6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGG8jPX4ySFtjFyyuxCC2UOqLKRhg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2021/01/28/pais/instituicoes-de-saude-e-de-solidariedade-condenam-aprovacao-da-eutanasia/noticia/224426/%3Futm_source%3Dcxultimas&ct=ga&cd=CAEYACoTMzY3MjIzODk1NzI5MzE1MjA0MDIZNjQyZGY2MTYyZWU0MDg5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNH8C_VfIm8MK7OkFsF_n3LUvgAHBw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2021/01/28/pais/instituicoes-de-saude-e-de-solidariedade-condenam-aprovacao-da-eutanasia/noticia/224426/%3Futm_source%3Dcxultimas&ct=ga&cd=CAEYACoTMzY3MjIzODk1NzI5MzE1MjA0MDIZNjQyZGY2MTYyZWU0MDg5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNH8C_VfIm8MK7OkFsF_n3LUvgAHBw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2021/01/28/covid-19-associacao-pede-ao-governo-reavaliacao-do-fecho-dos-centros-de-dia/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc0MjA0NTUzOTI0OTA3MzA5MTIyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNGuTltaUIipojAz1LnzXLg0sy-2-g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2021/01/28/covid-19-associacao-pede-ao-governo-reavaliacao-do-fecho-dos-centros-de-dia/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc0MjA0NTUzOTI0OTA3MzA5MTIyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNGuTltaUIipojAz1LnzXLg0sy-2-g
https://www.aese.pt/gos-gestao-organizacoes-sociais/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKxeXHJtt3oNA0XYj1KTeVygHn6kRfQ5e_F65xMbwAEqa74w/viewform
https://rm.coe.int/publication-handbook-on-children-s-participation-eng/1680a12699
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Lino Maia 

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 ac-

countability (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 Insti-

tuições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto o ISCAC - Instituto Supe-

rior 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 on-
line 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 somo-

sipss.pt aqui e aqui!   Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com 

 

http://www.somosipss.pt/
https://www.tfa.pt/
http://www.somosipss.pt/
http://www.somosipss.pt/
http://www.somosipss.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCG0RujALFcJ0GZB40brVZow
https://www.tfa.pt/
mailto:p.tfa.geral@gmail.com

