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A Festa da Solidariedade tem 
como objectivo, desde o seu iní-
cio, proporcionar um tempo e um 
espaço para encontro das 
IPSS´s, partilhar experiências e 
saberes, dar a conhecer os valo-
res e a nossa missão solidária, 
mostrar as boas práticas de 
cada uma das nossas associa-
das e, acima de tudo, promover 
o convívio entre o sector solidá-
rio e as comunidades onde se in-
tegram e que servem. 
 
Apesar de ainda estarmos em 
tempo de alguma preocupação, 
temos também de acreditar que 
novos tempos de esperança e 
alegria se aproximam. 
 
Esperamos de todas as nossas 
associadas o maior empenho 
nesta iniciativa, divulgando e 
participando, sobretudo àquelas 
que se situam no âmbito da URI-
PSSA, por forma a mostrarmos a 
realidade e a força do sector so-
cial solidário, na protecção social 
às pessoas e famílias que o ne-
cessitam e no desenvolvimento 
social, cultural e económico das 
comunidades.  
 
 Programa completo aqui 
 
 
 
 

 
 
 

 
No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, 
foi hoje assinado no dia 31 de agosto, entre o Insti-
tuto da Segurança Social e a Estrutura de Missão 
“Recuperar Portugal”, o Contrato de Investimento 
da Nova Geração de Equipamentos e Respostas 
Sociais. 

 
 Para mais informações consulte aqui.  
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https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/PRR_20210831.pdf/9c8e8315-fd4c-4b81-9ba9-a7569e0f608d
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Revisão Salarial para 2021 
 

A CNIS chegou a acordo com a FEPCES quanto às tabelas salariais a 
vigorar em 2021. 
Os novos valores das remunerações devidas aos trabalhadores das IPSS 

podem ser consultados aqui. 
 

 
 
 
 

 
 
Presidência do Conselho de 
Ministros 
 
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 119/2021 
Aprova a Estratégia Nacional 
para a Inclusão das Pessoas 
com Deficiência 2021-2025 

 
 

 
 

Saúde 
 
 
Portaria n.º 182/2021 
Determina a prorrogação 
da Portaria n.º 138-B/2021, 
que estabelece um regime ex-
cecional e temporário de com-
participação de testes rápidos 
de antigénio (TRAg) de uso 
profissional 

Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social 
 
Portaria n.º 184/2021 
Portaria de extensão das alte-
rações do contrato coletivo en-
tre a Confederação Nacional 
das Instituições de Solidarie-
dade - CNIS e a Federação 
Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Funções 
Públicas e Sociais - FNSTFP

 
 

Compromisso de Cooperação 2021-2022  
 
Tendo decorrido 

no passado dia 5 de julho a assinatura do Com-
promisso de Cooperação para o Setor Social e 
Solidário - Protocolo para o biénio 2021-2022, a 
CNIS vai promover, à semelhança do habitual, 2 
sessões explicativas às IPSS associadas, nos 
dias 8 e 9 de setembro, entre as 10h00 e as 
13h00. 

Face à atual situação pandémica, as sessões se-
rão 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 3: 08 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui. 
 Sessão 4: 09 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui 
 

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. 
 
 
 

 
 

 Orientação nº 027/2020 de 20/05/2020 atualizada a 26/08/2021 
                                        COVID-19: Procedimentos nos Transportes Públicos Coletivos e Individuais 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/Revis%C3%A3o-salarial-para-2021-Not%C3%ADcias-%C3%A0-Sexta.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170514954/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170514954/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170514956/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166158054/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170649064/details/maximized
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qJLkPiS2Q0KqcDXHDKk9BA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZmx3xczQQGqItBfPjdz_Q
mailto:cnis@cnis.pt
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0272020-de-20052020-pdf.aspx


05    

 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt  

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 3 

NOTÍCIAS À SEXTA 

03.09.2021 

 

.2019 

 

.2019 

 

 
 

 Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada a 31/08/2021 
             Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 
 
Extracto: 
Pessoas de ERPI, instituições similares e RNCCI 
e outros contextos específicos 
57. A vacinação dos profissionais, residentes e utentes de ERPI, 
instituições similares, e unidades da RNCCI nas quais existam 
surtos ativos de COVID-19 deve ser adiada, devendo as pessoas 
que não tiveram COVID-19 nesse surto ser vacinadas, logo que 
possível, após 14 dias desde o último caso identificado de CO-
VID-19. 
58. Para as vacinas com um esquema vacinal de duas doses, se 
existir um surto de COVID19 ativo aquando da administração da 
segunda dose, a possível, após 14 dias desde o  
 
 
último caso identificado de COVID-19. 
59. As ARS, em articulação com os ACES / ULS / Unidade de Sa-
úde Pública e com as direções técnicas e a equipa clínica das 
ERPI, instituições similares, e das unidades da RNCCI, procedem 
à identificação e mapeamento das pessoas elegíveis, de acordo 
com os critérios definidos nos pontos anteriores e procedem à 
respetiva calendarização da vacinação de acordo com as vacinas 
disponíveis. 

60. Deve ser continuamente garantida a vacinação de todos os 
residentes, utentes e profissionais (ainda não vacinados), parti-
cularmente os que sejam admitidos, de novo, em ERPI, institui-
ções similares, unidades RNCCI. 
61. A vacinação dos residentes, utentes e profissionais das ERPI, 
instituições similares, e RNCCI é realizada in loco, nos termos da 
presente Norma, por: 
 
a. Equipas de vacinação dos ACES / ULS, constituídas por, pelo 
menos, dois enfermeiros e um médico (caso não esteja disponí-
vel o médico da instituição) que se deslocam, para este efeito, 
às ERPI e instituições similares; 
 
b. Equipas de enfermagem das unidades da RNCCI, acompanha-
das pelo médico da unidade, com a presença de um elemento 
da equipa de vacinação dos ACES/ ULS. 
 
62. No caso dos residentes e utentes das ERPI, instituições simi-
lares, e RNCCI que não possam cumprir o esquema vacinal com-
pleto na ERPI ou RNCCI (vacinas contra a COVID19 com duas do-
ses) o cumprimento integral do esquema vacinal é assegurado 
pelo ACES/ Unidade Local de Saúde. 
 
 

 

 
 
  Seminários online 
 
 
 

Dia 14 de setembro das 9h00 
às 13h00 sob o tema “A Intera-
ção dos profissionais das 
IPSS com o Utente”, a Dra. Li-
liana Magalhães terá a oportuni- 
dade de debater o processo de 
envelhecimento e as estratégias 
para a promoção da autonomia 
e dos cuidados de saúde dos 
utentes. 
  
Inscrição aqui 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dia 24 de setembro das 14h00 
às 18h00 sob o tema “O Papel 
do Auxiliar / Ajudante de Ação 
Educativa na Instituição”, a 
Dra. Daniela Silva irá abordar o 
papel do auxiliar ou ajudante de 
ação direta na interação com as 
crianças e no apoio à Educadora 
nas várias atividades que pro-
movem a autonomia e o desen-
volvimento da criança. 
          
 Inscrição aqui 
 
 
 
 
 

 
 
Dia 28 de setembro das 9h30 
às 12h30 e das 14h00 às 17h00 
sob o tema “O Ajudante de 
Ação Direta na Instituição - O 
exercício da profissão”, a Dra. 
Alexandra Reis terá como obje-
tivos transmitir os princípios que 
regem a atuação no exercício da 
profissão do ajudante de ação 
direta na instituição no que diz 
respeito ao sigilo e ética profis-
sional, na interação com utente 
e na prestação dos cuidados de 
higiene. 
Inscrição aqui 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventTRIGMjQ4
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventgTOt8cdY
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventwMUF4ziD
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3ª Edição da Ação de Formação "Processos Individuais nas respostas 
sociais da Terceira Idade"  
Via Plataforma ZOOM 
Dias: 02, 09 e 16 de outubro, das 9h00 às 13h00 
 
Visa dotar técnicos de IPSS´s de conhecimentos e competências necessárias 

para a organização dos processos individuais, de modo a que estes, por um lado, cumpram o enquadra-
mento legal e normativos internos do ISS mas também observem uma metodologia de gestão da qualidade 
adequada à resposta social e à missão da Instituição. 
Link para inscrições: https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-acao-de-formacao-processos-individu-

ais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/6 

+ info 
 
 
 
Exposição "De Dentro para Fora" 
 
«De Dentro para Fora» é o título da exposição que 
está patente em Bragança, e que quer dar a conhe-
cer o quotidiano das pessoas com deficiência du-
rante o período de confinamento. Da autoria dos ar-
tistas da Academia do Centro Social Paroquial 
dos Santos Mártires, em Bragança, e dos artistas 
da CERCIMAC, em Macedo de Cavaleiros, a expo-
sição pode ser visitada diariamente nos claustros 
da igreja da antiga Sé, até ao próximo dia 1 de ou-
tubro.  
Mais informações em www.santosmartires.pt  

Associação ENGENHO apresenta livro come-
morativo dos seus 25 anos 
 
O livro ENGENHO 25 ANOS – Território, Gente e 
Comunidade –será apresentado numa breve ceri-
mónia pública a realizar no próximo dia 10 de se-
tembro, sexta feira, pelas 17 horas, no Centro de 
Apoio Comunitário desta Associação, com sede em 
Arnoso Santa Maria. 
 
 
 
 

Cimeira Ibérica «Economia Social»   
08. setembro  |  Coimbra - CEES 2021 
A Cimeira Ibérica de Coimbra é uma das ações previstas no Plano de Ativi-
dades de cooperação 2021-2022, entre os serviços e organismos do Minis-
tério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e os respe-
tivos homólogos do Ministério do Trabalho e Economia Social de Espanha, 
decorrente da Declaração de Intenções de Cooperação assinada entre os 
dois países no final de 2020, e que dá continuidade ao Memorando de Coo-
peração em matéria de política social, emprego, e segurança social, de 2015. 

+ info 

 
Encontro Os Primeiros Anos Contam! e agora? 
Dia: 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian 
Promovido pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso- FNSBS no âmbito 
da Campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade e enquadrado na campanha 
europeia (www.firstyearsfirtspriority.eu ).Irá decorrer em simultâneo em 9 paí-
ses,  pretende ser palco de partilha de conhecimento e experiências, gerador de 
propostas concretas para Portugal reforçar as medidas orientadas para o estí-
mulo do desenvolvimento infantil. 
A inscrição aqui, com participação gratuita e online. Consulte aqui o programa. 
 

 

DIVERSOS 

 

 

http://rotass.cnis.pt/udipss-porto-i-acao-de-formacao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/
http://rotass.cnis.pt/udipss-porto-i-acao-de-formacao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-acao-de-formacao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/6
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-acao-de-formacao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/6
http://rotass.cnis.pt/udipss-porto-i-acao-de-formacao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/
http://www.santosmartires.pt/
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/ASSOCIACAO-ENGENHO-APRESENTA-LIVRO-COMEMORATIVO-DOS-SEUS-25-ANOS.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/ASSOCIACAO-ENGENHO-APRESENTA-LIVRO-COMEMORATIVO-DOS-SEUS-25-ANOS.pdf
https://www.cases.pt/cies2021/
http://www.firstyearsfirtspriority.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYsjpgCgVWUVpK_uaF66ZhPZIf7I_Z7AqhYTqS-kZl5k3uw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://primeirosanos.com/big-meeting-2-2/
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10ª Edição do Prémio  
“Envelhecimento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro” 
1 de outubro  
É um Prémio anual, pioneiro e único em Portugal, dedicado às Pessoas Idosas 
Ativas e visa homenagear cidadãos longevos que se mantém ativos e interven-
tivos e, assim, contribuir para contrariar a discriminação pela idade. 
Eventuais esclarecimentos e informações adicionais através dos seguintes con-
tactos: appsicogerontologia1@gmail.com ou 91 033 0504. 

 
 

13ª Edição do “Troféu Português do Voluntariado” 

Entre o dia 5 de agosto e 15 de outubro pode apresentar candidatura à 13ª 
edição deste troféu que visa reconhecer o trabalho dos voluntários em Portugal. 

+ Info 

 

Pós Graduação em Psicogerontologia - 11ª edição, Formação online 

Terá início em 27 de janeiro de 2022 e decorrerá à distância, funcionando às 
5as feiras das 18h30 às 22h30. 
Este curso conta com a parceria da Associação Portuguesa de Psicogeronto-
logia 
Candidaturas: https://fa.ispa.pt/pagina/pos-graduacoes-candidaturas 

 

 

 

   Lino Maia 

https://www.app.com.pt/10-anos-do-premio-envelhecimento-ativo-dra-maria-raquel-ribeiro
https://www.convoluntariado.pt/post/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado
https://fa.ispa.pt/cursos/psicogerontologia-11-edicao-formacao-online
https://fa.ispa.pt/pagina/pos-graduacoes-candidaturas

