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Nos termos previstos nos Estatutos da CNIS, convocam-se 
as Associadas a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar no dia 27 de novembro de 2021, às 09h45, no hotel 
Cinquentenário em Fátima. 
 
»  A Convocatória pode ser consultada aqui 
 
»  O Programa de Ação e Orçamento Previsional 2022  pode ser consultado aqui 
 

 

 
 
 
 
Assembleia da República
 
Resolução da Assembleia da República n.º 296/2021 
Recomenda ao Governo que aprove uma portaria para o acolhimento residencial de crianças e jovens 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvol-
vimento de Respostas Sociais. 
 

 
O período para a apresentação de candidaturas 
decorre de 22 de novembro de 2021 a 9 de 
dezembro de 2021. 
 
São elegíveis as seguintes respostas sociais 
típicas: 
Creche; Estrutura Residencial para Pessoas Ido-
sas (ERPI);Centro de Dia; Serviço de Apoio Do-

miciliário (SAD); Centro de Atividade e Capacita-
ção para a Inclusão (CACI); Lar Residencial, po-
dendo ser consideradas outras respostas sociais 
não previstas no número I da Norma III, através 
de avisos específicos divulgados no sítio da Se-
gurança Social. 
»   Taxa de cobertura da cooperação standar-
dizada (TCCS) por concelho aqui 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Convocatória-AG-27.11.2021.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Programa-de-Ação-e-Orçamento_2022.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/296-2021-174825429
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/296-2021-174825429
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18691984/Taxas+de+cobertura+coopera%C3%A7%C3%A3o+PROCOOP+1_2021.pdf/0e506ebf-80e0-428b-9dae-8b15b9670ece
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»   Manuel da Apoio ao Processo de Candida-
turas ao Procoop (1º Aviso 2021)   aqui 
 
Local de obtenção de informações:  
Instituto da Segurança Social, I. P., Gabinete de 
Planeamento de Estratégia (GPE). E -mail: ISS 
-PROCOOP@seg -social.pt. 

Legislação aplicável: 
 
Despacho n.º 11336-A/2021, de 17 de novembro 
Portaria  n.º 143/2021, de 9 de julho 

 
 
 

 
C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais 
Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais 

 
Tipologias de Projetos 
a apoiar: 

As candidaturas poderão 
ser financia pelo menos 

uma das seguintes tipologias, desde que haja a 
criação de lugares nas respostas sociais elegí-
veis. As tipologias elegíveis são as seguintes: 

 Construção de raiz de novos equipamentos so-

ciais, para reforço da resposta às necessidades 

mais prementes das populações, sobretudo dos 

territórios com uma baixa cobertura, de forma a 

corrigir as assimetrias existentes ao nível da dis-

tribuição da capacidade instalada, garantindo 

maior equidade no acesso aos cidadãos; 

 Remodelação, ampliação e adaptação das infra-

estruturas, com o intuito de assegurar o bem-es-

tar e a melhoria das condições de vida e de pro-

moção da autonomia dos cidadãos e das famí-

lias, e da qualidade dos serviços prestados; 

 Reconversão de equipamentos sociais, para de-

senvolvimento de novas respostas sociais com 

vista a responder às necessidades territoriais di-

agnosticadas; 

 Aquisição de edifício ou fração e a respetiva 

adaptação para instalação de equipamentos so-

ciais. 

São elegíveis as seguintes respostas sociais 

típicas: 

 Creche; Estrutura Residencial para Pessoas Ido-

sas (ERPI);Centro de Dia; Serviço de Apoio Do-

miciliário (SAD); Centro de Atividade e Capacita-

ção para a Inclusão (CACI); Residência autó-

noma, desde que não esteja acoplada a nenhuma 

outra resposta social de natureza residencial. 

 
» Submissão de Candidaturas aqui, entre o dia 
07 de dezembro e 22 de fevereiro de 2022. 
» Ver documentação aqui 

 
Para obtenção de informações e esclarecimentos deverá ser utilizado o seguinte contacto: 
Instituto da Segurança Social, I.P. 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 175, 1069‐451 Lisboa | Portugal 
Tel: (+351) 300 510 997 

E‐mail:ISS-PRR-EQUIPAMENTOSSOCIAIS@SEG-SOCIAL.PT 
 
 
C03-i06.01: Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto – Programa Bairros Saudáveis. 
Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e 
Porto – Subinvestimento Programa Bairros Saudáveis (N.º 01/C03-i06.01/2020). 

 
Data de aviso de concurso: 22/10/2020. 
Submissão de Candidaturas aqui, até 02/12/2020. 
Ver documentação aqui. 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/18691984/PROCOOP_Manual+de+Apoio+%C3%A0s+Candidaturas+1.%C2%BA+AVISO_2021.pdf/5fe0225e-cdd4-4aac-ad20-d1dd5614a345
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11336-a-2021-174481052
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17547269/Portaria+143_2021_Novo+Regulamento+PROCOOP/cbd22293-e4ae-4e19-8fce-a82ab17be496
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais/
http://prr-c03.respostassociais.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/C03-i01-ISS.pdf
mailto:ISS-MOBVERDESOCIAL@SEG-SOCIAL.PT
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/operacoes-integradas-em-comunidades-desfavorecidas-nas-areas-metropolitanas-de-lisboa-e-porto-subinvestimento-programa-bairros-saudaveis-n-o-01-c03-i06-01-2020/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/operacoes-integradas-em-comunidades-desfavorecidas-nas-areas-metropolitanas-de-lisboa-e-porto-subinvestimento-programa-bairros-saudaveis-n-o-01-c03-i06-01-2020/
https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/Bairros-Saudaveis.pdf
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https://confe.us5.list-manage.com/track/click?u=bbb68735a0ba0e1927821a9eb&id=ae610b64d7&e=48bab65db6
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ5NjZhYTMtZmQ2ZS00YTQxLWFhNGMtM2Y5OWI3M2ZmNjYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220144f955-d002-43b2-b20d-9cd06a7b1bdc%22%2c%22Oid%22%3a%22cc35a51d-91e0-4f22-a196-93cdbe0820a3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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Estudo “A Saúde Mental na População das Instituições Associadas  
da CNIS” 
 
Decorreu no dia  23 de novembro, no Auditório Alcínio Miguel do Insti-
tuto Politécnico de Bragança, a  apresentação/Seminário do Estudo “A 
Saúde Mental na População das Instituições Associadas da CNIS”. 
Este trabalho resultou da colaboração de três entidades, a CNIS,respon-

sável pela promoção, o Instituto Politécnico de Bragança – responsável pelo acompanhamento cien-
tífico e apoio técnico, através da Escola Superior de Saúde e CeDRI e a Addedsolutions SR, Lda – 
responsável pela elaboração e execução do mesmo. 
O video desta Apresentação/Seminário pode ser visualizado no link do Canal Youtube do IPB em: 
https://bit.ly/2N3mVte  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
      UIPSSDB de Bragança - Assembleia Geral Ordinária 

Dia: 30 de novembro , para aprovação e votação do Plano de Atividades e Orça-
mento    para 2022. 

     A Convocatória pode ser consultada aqui 
 
 
 UDIPSS de Évora – Assembleia Geral Ordinária  

A Convocatória para a Assembleia Geral da UDIPSS-Évora, a ter lugar por via telemá-
tica no próximo dia 30 de Novembro de 2021, pode ser consultada aqui 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 

 
Gabinete de Auditoria  I CNIS 
 
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 as-
sociadas 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 finan-
ceira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um email para: gabineteau-
ditoria@cnis.pt, enunciando no título do e-mail “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, dis-
ponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Estudo_CNIS_Saude-Mental_Associados-CNIS.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Estudo_CNIS_Saude-Mental_Associados-CNIS.pdf
https://bit.ly/2N3mVte
http://rotass.cnis.pt/uipssdb-assembleia-geral-ordinaria-30-de-novembro-de-2021/
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/14-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/18
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/14-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/18
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Convocatoria-AG-3-2021.pdf
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URIPSS do Algarve – Assembleia Geral Ordinária 
 
Dia: 03 de Dezembro de 2021 pelas 10h00, na Rua Conselheiro Sebastião Teles nº 
6, Faro 
 
A convocatória pode ser consultada aqui 
 

 
 

UDIPSS de Aveiro 
Ação de Formação sob o tema "Visitas Domiciliárias: Práticas de Serviço So-
cial com Pessoas e Famílias em Vulnerabilidade Social". 
Dias: 7 e 9 de dezembro, no formato online,  
Será uma excelente oportunidade para se poder refletir sobre esta temática, adquirir 
conhecimentos para a definição de estratégias na relação com as famílias em situ-
ação de vulnerabilidade e as melhores práticas na abordagem colaborativa nas vi-
sitas domiciliárias. 

                                       Inscrições de + Info aqui 
 
 

 
   
  UDIPSS do Porto 
 
  1ª Edição | Workshop "Plano Individual do Idoso" I  Via Plataforma Zoom 
 
Visa dotar os participantes de conhecimentos técnicos para a elaboração, monitoriza-

ção e avaliação de Planos Individuais de Idosos nas respostas sociais da 3ª Idade, nomeadamente, Centro 
de Dia, SAD e ERPI. 
Dia: 8 de janeiro de 2022 das 09h00 às 13h00 
 
Conteúdos: 
Enquadramento do Plano Individual nos Instrumentos de Planeamento da Resposta Social e da IPSS  
Metodologia teórica de suporte à elaboração do Plano Individual do Idoso  
Estrutura(s), elaboração, monitorização e avaliação do Plano Individual do Idoso  
Público-alvo Técnicos de Respostas Sociais da 3ª Idade com responsabilidade de elaboração de Planos 
Individuais 
+ Info aqui 
 
 
» 2ª Edição | Workshop "Plano Individual do Idoso" 
 
  Dia: 15 de janeiro de 2022 das 09h00 às 13h00 

  + Info aqui 
 
 
 
 
 

https://uripssalgarve.pt/wp-content/uploads/Convocatoria-Assembleia-Geral-03.12.2021.pdf
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20211125_-_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventGzhILYOf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/22
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/23
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UDIPSS  de Santarém 
 
Ação de Formação «O Direito, Conceitos, o Código dos Contratos Públicos» 
 
Dia:10 de janeiro de 2022 no Auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva  

 
Objectiivos: dotar os Dirigentes, Técnicos e Contabilistas das Organizações Sociais de conceitos jurídicos, 
necessários à compreensão da Contratação Pública e o papel que a mesma detém na vida das IPSS quer 
quanto às tipologias da contratação pública quer quanto às fases que as mesmas encerram. 
Esta é uma ação formativa muito importante na medida em que é uma questão teórica de grande complexi-
dade, pelo que convidamos à participação os Dirigentes, Técnicos e Contabilistas das Organizações Soci-
ais. 
Faça a sua inscrição aqui 
 
 
FAPPC - Reforma Antecipada das Pessoas com Deficiência 
 
Divulgam-se os critérios defendidos pela FAPPC- Federação das Associações Portuguesas de Paralisia 

Cerebral. A posição desta Federação pode ser consultada aqui 
 
 
 
  

 

Campanha 

Solidária de Angariação de bens de primeira necessidade 

 
No âmbito do Dia Internaci-
onal para a Eliminação da 
Violência Doméstica, que 
se comemora no próximo 
dia 25 de Novembro, a As-
sociação de Socorros 
Mútuos dos Artistas de 
Bragança promove uma 

Campanha Solidária de Angariação de bens de pri-
meira necessidade, para doação de mobiliário, ele-
trodomésticos, têxteis de lar e artigos de cozinha, 
às vítimas de violência doméstica, acompanhadas 
pelo Núcleo de Atendimento e Centro de Acolhi-
mento de Emergência, e que pretendam autonomi-
zar-se na cidade de Bragança. 
 
+ Info aqui 

 
 
III  Congresso Internacional Projecto Homem Braga – 30 anos e depois? 
 
Dias: 2 e 3 de dezembro 
O Centro de Solidariedade de Braga / Projecto Ho-
mem celebra o seu 30º aniversário. 
Não obstante o contexto particularmente adverso 
em que se insere esta comemoração, a Instituição, 
ancorada na sua história, valores e competências 
nos domínios de intervenção em comportamentos 
aditivos e dependências, propõe-se refletir sobre os 
desafios emergentes nesta área, procurando ino-
var, projetar tendências e perspetivas de futuro. 

Surge assim o III – Congresso Internacional Pro-
jecto Homem Braga – 30 anos e depois? que con-
tará com a presença de conceituados investigado-
res, com especialistas de vários centros Projecto 
Homem a nível europeu e com representantes de 
prestigiados organismos que definem políticas pú-
blicas neste setor. 
+ Info

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEAydwKAYnJhSghq24oxRDAeReD6bdbeKdKUS-IeRi483iYQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1FIquex8aVYkn1G4nZyJwNTaOeWlUZKdw/view?usp=sharing
http://rotass.cnis.pt/campanha-solidaria-de-angariacao-de-bens-de-primeira-necessidade/
https://www.facebook.com/projectohomembraga/photos/a.291104280960187/6474149225988964
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II Roteiro Temático | 03 de dezembro | Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
 
Iniciativa da APCV – Associação de Paralisia Cere-
bral de Viseu, tendo início previsto às 09h30.   
O ciclo de Roteiros Temáticos tem por objetivo pro-
mover ações de sensibilização e formação sobre as 
pessoas com deficiência numa ótica de participação 
ativa e inclusiva fomentando a união e o debate entre 
as pessoas, e a partilha de experiências de vida.  

A presente iniciativa é promovida no âmbito do Pro-
jeto Pontes para a Inclusão, cofinanciado pelo Pro-
grama Nacional de Financiamento a Projetos do INR, 
I.P.  
  
Para se inscrever deve preencher o seguinte 
questionário online https://forms.of-
fice.com/r/raYEVNaE02 

 
 

 
 
 

Extracto Comunicado Conselho de Ministros de 25 de novembro de 2021 
 

 O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolu-

ção que declara a situação de calamidade em 

todo o território nacional continental a partir das 

0h00 de dia 1 de dezembro. 

 Foi aprovado o decreto-lei que estabelece as con-

dições necessárias à concretização dos investi-

mentos previstos no Plano de Recuperação e Re-

siliência para a Rede Nacional de Cuidados Inte-

grados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. 

Desta forma, o Governo prossegue a sua política 

de reforço das respostas de cuidados continua-

dos, em articulação com o setor social. 

 Suspende as atividades letivas, não letivas e for-

mativas em regime presencial em estabelecimen-

tos de ensino e em equipamentos sociais entre 2  

e 9 de janeiro de 2022, que será compensada 

com 5 dias de aulas nas interrupções letivas do 

Carnaval e da Páscoa.  Paralelamente, volta a as-

segurar-se escolas de acolhimento para filhos ou 

outros dependentes a cargo de trabalhadores mo-

bilizados para o serviço ou em prontidão e replica-

se o anterior regime de justificação de faltas, as-

sociado ao apoio a filho ou outro dependente a 

cargo menor de 12 anos decorrentes de suspen-

são das atividades letivas e não letivas presenci-

ais fora dos períodos de interrupção letiva, salva-

guardando-se o apoio alimentar aos alunos que 

necessitem; 

O Comunicado pode ser lido na íntegra aqui 

 
 

 
“Controlar a Pandemia” - Novas medidas para a situação de contingência 
 
“Controlar a Pandemia”: Novas medidas para a situação de contingência apre-
sentadas pelo Governo. 

 
 

 
 
 

Lino Maia 
 

 DIVERSOS 

https://forms.office.com/r/raYEVNaE02
https://forms.office.com/r/raYEVNaE02
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=455
https://drive.google.com/file/d/1hLCUgaJh1CHuH1oMdl3J0pJVTGKpkrzy/view?usp=sharing

