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Formação I Inscrições abertas

Índice

A CNIS através de uma estreita colaboração com o Centro
de Emprego e Formação Profissional do Porto do
IEFP.IP,disponibiliza ações modelares UFCD - Unidades
de Formação de Curta Duração, via online e presenciais,
totalmente gratuitas, abrangendo as áreas de formação
mais prementes às necessidades das IPSS associadas, de
acordo com o seguinte cronograma.

IPSS
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Diversos
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Para formalizar a inscrição, é obrigatório:
1.

Preencher a ficha de inscrição disponível neste link: https://docs.google.com/forms/d/1_Qw-YI55w6OPnhXdMtowNYOt6n7GtV8KKW14BORlqog/edit ;

2. Envio para o email cc.administrativo@cnis.pt :
 Cópias digitalizadas do certificado de habilitações, do cartão de cidadão e a minuta da declaração
de utilização de dados, devidamente preenchida.
3. A inscrição apenas será considerada válida após receção da ficha de inscrição e de todos os
documentos solicitados.

3

4º Edição “Prémio Fidelidade Comunidade” (2.ª fase)
As candidaturas decorrem de 11 a 29 de outubro e pretende-se privilegiar projetos nas áreas da
inclusão social de pessoas com deficiência ou
incapacidade, prevenção em saúde e envelhecimento, que promovam a sustentabilidade das
suas organizações contemplando um ou mais
destes objetivos: capacitação de equipas; melhoria
de sistemas internos ou processos de certificação; contratação de recursos; modelos de replica-

bilidade ou escalabilidade; requalificação de espaços que promovam o
desenvolvimento; criaçãoIPSS
de novas valências; alargamento dos públicos-alvo
4 de intervenção e/ou investimento em negócios sociais.
A 14 de outubro irá realizar-se uma sessão de
Imprensa
esclarecimento online sobre
o Prémio e o processo de candidatura, para
a
qual
as instituições
5
interessadas poderão inscrever-se aqui.
Diversos
6

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Seminários I formato online


“O Papel do Auxiliar/Ajudante de Ação Educativa na Instituição”
Dia: 22 de outubro, das 14h00 às 17h00
+ Info

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt
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 “A Interação dos Profissionais das IPSS
com o Utente”
Dia: 25 de outubro, das 9h00 às 13h00
+ Info

NOTÍCIAS À SEXTA
08.10.2021
10
.2019

.2019
 “O Ajudante de Ação Direta na Instituição”
Dia: 29, das 14h00 às 17h00
+ Info
 “As IPSS no âmbito da Contratação Pública”
Dias: 29 de outubro e 02 e 05 de novembro
+ Info

Ações de formação I Plataforma Zoom



4ª Edição | “Férias, feriados e faltas - Da teoria
à prática
Datas: 12-11-2021 (9h30-12h30 e 14h30 às
17h30) e 18-11-2021 (das 17h00 às 20h00)
Público-alvo: Dirigentes das IPSS, trabalhadores
com funções de coordenação ou administrativos.
Inscrição: https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/edit/11



5ª Edição | “Processos Individuais nas
Respostas Sociais da Infância”
Datas: 6, 13 e 29 de novembro, das 9h30 às
12h30
Inscrição: https://www.udipssporto.org/pt/questionarios/edit/17

Curso online “As IPSS no âmbito da contratação
pública”
Dias 18 e 21 de outubro das 9h00 às 13h00
As IPSS terão a oportunidade de conhecer os procedimentos de contratação pública, bem como, as peças
procedimentais, a sua elaboração e as circunstâncias da sua utilização.
+ Info

VII Encontro de Desporto Adaptado I Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco
Dias: 20, 21 e 22 de Outubro
É um projeto cofinanciado pelo INR. I.P., e com a colaboração da Special Olympics Portugal
A Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco é uma IPSS que apoia Jovens e Adultos,
com idades superiores aos 16 anos, com deficiência e doença mental, na valência de CACI e Lar Residencial.
Programa aqui
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APCC e projeto "RunFree" proporcionaram estreia na tricicleta a uma dezena de crianças
Cerca de dez crianças e jovens entre os 4 e os 13 anos, utentes de várias respostas da Associação de
Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), experimentaram pela primeira vez, no último sábado (2 de outubro),
as sensações de correr numa tricicleta, durante o evento “Corro com Asas nos Pés”, que teve lugar na pista
de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra

DIVERSOS
Consulta Pública I Estratégia Nacional de
Combate à Pobreza 2021-2030
O referido documento estará em consulta pública
até ao próximo dia 25 de outubro.

Relatório CASA 2020
Relatório de CaracterizaçãoAnual
da Situação de Acolhimento de
Crianças e Jovens, elaborado
pelo 18.º ano consecutivo, com o
objetivo de dar visibilidade às crianças e jovens que, encontrandose separados temporariamente
das respetivas famílias e comunidades, residem
nas diversas respostas de acolhimento.

Estudo do Perfil do Cuidador Familiar/Informal
da Pessoa Sénior em Portugal
- Fundação Aga Khan Portugal Consulte a comunicação do Estudo feita pela
Professora Doutora Maria Irene Carvalho e Professora Doutora Helena Teles, do ISCSP/CAPP,
assim como, o Relatório Científico Nacional,
apresentado publicamente no dia 6 de outubro de
2021
Apresentação do projeto RecuPERA: Reabilitação física e mental dos Utentes e Profissionais
das Estruturas Residenciais para idosos.
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho lançou no dia
1 de outubro o Plano Outono Inverno para os Lares de Idosos Pode, que pode ser consultado
aqui

Dia Mundial da Saúde Mental ““Saúde Mental Num Mundo Desigual”
10 de outubro
Este dia visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global, e identificá-la como uma causa
comum a todos os povos, ultrapassando barreiras nacionais, culturais, políticos ou sócio-económicas. Combater
o preconceito e o estigma à volta da saúde psicológica é outro dos objetivos do dia. Esta data foi criada em 1992
pela Federação Mundial de Saúde Mental (World Federation for Mental Health).

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