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Portaria n.º 230/2021
Define a entidade certificadora competente e o respetivo processo certificador respeitante à comprovação da deficiência dos requerentes da prestação social para a inclusão (PSI)

 Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020 atualizada a
27/10/2021
COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Creches,
Creches familiares e Amas
Algumas notas:
Os Encarregados de educação já podem entrar nas creches para
entregar os filhos, os brinquedos já podem ser partilhados e o
calçado das crianças não precisam de ficar à porta da sala,
segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).
De acordo com a orientação da DGS sobre creches, creches
familiares e amas, atualizada a 27 de outubro, no acesso às
instalações por parte do encarregado de educação, ou pessoa por
ele designado, para entregar ou ir buscar a criança, “deverá
respeitar-se o distanciamento físico, evitar-se aglomerados e está
recomendada a utilização de máscara facial”. O documento deixa
cair ainda a obrigatoriedade do calçado das crianças ficarem à
porta da sala de atividades onde as crianças se sentam ou deitam
no chão, assim como a proibição de partilha de brinquedos.
Mantêm-se a necessidade de garantir um número de crianças por
sala de forma que, na maior parte das atividades, “seja maximizado o distanciamento”, sem comprometer o normal
funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas.
No período de refeições, as medidas de distanciamento e higiene
devem ser mantidas, designadamente a lavagem prévia de mãos,
o desfasamento das deslocações para evitar cruzamento de

crianças e a marcação de lugares, assegurando o máximo
distanciamento físico entre pessoas.
“Entre trocas de turno de refeição (se aplicável) deve ser realizada
a adequada desinfeção das superfícies utilizadas (mesas, cadeiras
de papa, entre outras)”, acrescenta a orientação.
A DGS refere ainda que todos os funcionários devem usar máscara
certificada e que todo o espaço da creche deve ser limpo e
desinfetado com a utilização de produtos
IPSS adequados, “incluindo
brinquedos, puxadores, corrimãos, botões e acessórios em insta4
lações sanitárias, teclados de computador
e mesas.
Entre outras medidas, a orientação estabelece que “A
higienização deve ser especialmente rigorosa nas superfícies que
estão à altura das crianças. A limpezaImprensa
com água e detergente será,
na maioria dos casos, suficiente, mas em casos específicos pode
5
ser decidido fazer igualmente a desinfeção”.
Relativamente à Estratégia de Testes Laboratoriais para SARSCoV-220, a orientação refere que poderá ser “considerado um
Diversos
rastreio a todos os funcionários, independentemente
do seu
estado vacinal”.
6
Fonte: SNS
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 Orientação nº 002/2021 de 03/02/2021 atualizada a 28/10/2021
COVID-19: Procedimentos para estruturas de acolhimento e abrigo de pessoas com necessidade de
proteção.

 Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 29/10/2021
Abordagem do Doente com Suspeita ou Confirmação de COVID-19
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A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio por parte do gabinete de
auditoria da CNIS, com objetivo de elaboração de relatório económico-financeiro e
assessoria estratégica e operacional a Instituições associadas da CNIS.
O trabalho do gabinete incluirá visita e reunião com a Direção da Instituição,
apresentação do relatório, e proposta de medidas a adotar para garantir a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade financeira da Instituição.
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um
email para: gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no título do e-mail “CNIS |
Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, disponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas.
Gabinete de

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Seminário
“Cálculo de comparticipações
Familiares – Procedimentos
Práticos” I online

Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro
Dias: 23 de novembro e 3 de dezembro, as 14h-18h
Objetivos: dotar os participantes de conhecimentos
para o cálculo e a interpretação dos documentos para
aplicação das mensalidades a aplicar aos Utentes.
Inscrições aqui
+ Info aqui

14ª Edição
"Comparticipações
Familiares/Utente:
da teoria à prática"
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto
Dias: 2 e 7 de dezembro das 10h00
às 13h00
Esta ação visa dotar os participantes
de ferramentas e competências para o
correto cálculo das comparticipações
familiares/utente nas respostas sociais típicas, com acordo de cooperação
com o ISS.
+ Info e inscrições aqui

Sessão de esclarecimentos sobre o “ Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR) e da sua importância para o Setor Social
Uma iniciativa da UIPS de Bragança
Dia: 25 de novembro, das 10h-12h - online
+ Info e inscrições aqui
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Festival Culturissimo 2021 I 6 e 7 de novembro
I Fábrica de Santo Thyrso

Concerto Solidário com Centro de Apoio Alzheimer
– Viseu

Este ano, o Festival Culturíssimo dispõe de dois espaços para a ASAS-Associação de Solidariedade e
Ação Social de Santo Tirso:um bar/alimentação e
um stand onde estarão expostos alguns dos trabalhados realizados pelas crianças e jovens da associação.
Visite e faça gosto na página.
https://www.facebook.com/culturissimoportugal
https://culturissimo.lordelodis.com/
Brochura de apresentação do evento – ver aqui

Dia: 4 de novembro às 21h30, no Aula Magna do
Instituto Politécnico de Viseu.
Um concerto promovido pelo Conselho Português
do Cérebro, através do seu Presidente Prof. Doutor
António Freire Gonçalves e pela Orquestra Clássica do Centro, incluído num projeto designado por
“A Música e o Cérebro”.
O espetáculo, de entrada gratuita, está sujeito a
reserva de bilhetes no site: www.orquestraclassicadocentro.org

DIVERSOS

3º Encontro Nacional de Cuidadores Informais
Dia:5 de novembro, no Dia do Cuidador.
O Encontro, promovido pela Associação Nacional de Cuidadores Informais tem como público-alvo: cuidadores informais e formais, profissionais, ministérios e representantes de diferentes entidades ao nível da
Saúde, Autarquias, Social etc; cidadãos com interesse no tema.
O Evento é de participação gratuita, sendo misto, com participação presencial no Palácio D. Manuel I, em
Évora, e na modalidade online, com transmissão em directo na página de Facebook e Youtube da PH-ANCI.
+ Info
VII Encontro Intermunicipal do Voluntariado I "A integração dos refugiados em Portugal – Como
pode o voluntariado apoiar?”
Dia: 22 de novembro, via plataforma ZOOM, a partir das 10h30 estando previsto o término às 12h30.
Uma iniciativa da CPV em conjunto com os Bancos Locais de Voluntariado dos municípios de Almada,
Cascais, Guimarães, Lisboa e Torres Vedras.
Consultar toda a informação aqui. As inscrições estão lá disponíveis e abertas até dia 18 de novembro.

Webinares, gratuitos, “Privacidade e Segurança – Formação para Organizações sem fins lucrativos”
Saiba mais sobre os webinars e o registo em: https://page.techsoup.it/pt-pt/formacao-em-privacidade-e-seguranca-para-organizacoes-sem-fins-lucrativos/
+ Info aqui
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Projeto Europeu "Academia para a Parentalidade Consciente - Famílias de Acolhimento precisam.2019
se!"
O presente projeto, que se destina a profissionais (i.e., técnicos que apoiam as famílias de acolhimento,
psicólogos, assistentes sociais, assistentes familiares e terapeutas) e a cuidadores (i.e., famílias de acolhimento e pessoas que efetivamente prestam os cuidados à criança).
O Instituto de Apoio à Criança constitui-se como um dos parceiros, juntamente com outros três parceiros
europeus: a Fundação de Educação SMART (Coordenação), o Centro Municipal de Bem-Estar Social
(MOPS), ambos da Polónia, e a Instituição Pública – Academia Minha Família, Lituânia.
+ Info aqui

Pós Graduaçãp em Gestão de Organizações de Economia Social
O curso funcionará na modalidade de ensino combinado (blended learning), conjugando aulas em regime presencial (um fim de semana por mês) e online, em horário
pós-laboral, às sextas-feiras das 16h30 às 20h30 e sábados das 09h00 às 13h00,
num total de 192 horas.
+ info aqui

PAR lança Campanha de Acolhimento e Hospitalidade em linha de emergência
Num período em que é urgente aumentar-se a capacidade de acolhimento e as repostas da rede em matéria
de integração - para dar resposta aos compromissos propostos -,está a decorrer uma campanha de sensibilização direta. A campanha conta com um forte apelo à mobilização da sociedade portuguesa, com
vista à criação de mais soluções de acolhimento e integração em linha de emergência.
É uma campanha digital nas redes PAR - Instagram e no Facebook - com vídeos e publicações regulares. .
Vídeo principal: https://we.tl/t-x6GQ8pnt8i
+ Info aqui

Lino Maia
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