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» A Convocatória pode ser consultada aqui
» O Programa de Ação e Orçamento Previsional 2022 pode ser consultado aqui

LEGISLAÇÃO
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 Desenvolvimento 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 Idosas (ERPI);Centro de Dia; Serviço de Apoio Do-

miciliário (SAD); Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão (CACI); Lar Residencial, podendo ser consideradas outras respostas sociais
não previstas no número I da Norma III, através
de avisos específicos divulgados no sítio da Segurança Social.
» Taxa de cobertura da cooperação standardizada (TCCS) por concelho aqui
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» Manuel da Apoio ao Processo de Candidaturas ao Procoop (1º Aviso 2021) aqui

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

Local de obtenção de informações:
Instituto da Segurança Social, I. P., Gabinete de
Planeamento de Estratégia (GPE). E -mail: ISS
-PROCOOP@seg -social.pt.

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 elegíveis. As tipologias elegíveis são as seguintes:
Construção de raiz de novos equipamentos sociais, 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 distribuição da capacidade instalada, garantindo
maior equidade no acesso aos cidadãos;
Remodelação, ampliação e adaptação das infraestruturas, com o intuito de assegurar o bem-estar e a melhoria das condições de vida e de promoção da autonomia dos cidadãos e das famílias, e da qualidade dos serviços prestados;







Reconversão de equipamentos sociais, para desenvolvimento de novas respostas sociais com
vista a responder às necessidades territoriais diagnosticadas;
Aquisição de edifício ou fração e a respetiva
adaptação para instalação de equipamentos sociais.
São elegíveis as seguintes respostas sociais
típicas:
Creche; Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI);Centro de Dia; Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão (CACI); Residência autónoma, 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.
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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 Instituto 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,responsável pela promoção, o Instituto Politécnico de Bragança – responsável pelo acompanhamento científico 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

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 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.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UIPSSDB de Bragança - Assembleia Geral Ordinária
Dia: 30 de novembro , para aprovação e votação do Plano de Atividades e Orçamento 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 telemática no próximo dia 30 de Novembro de 2021, pode ser consultada aqui
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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 Social 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 situação de vulnerabilidade e as melhores práticas na abordagem colaborativa nas visitas 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, monitorização 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
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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 complexidade, pelo que convidamos à participação os Dirigentes, Técnicos e Contabilistas das Organizações Sociais.
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 Internacional para a Eliminação da
Violência Doméstica, que
se comemora no próximo
dia 25 de Novembro, a Associação de Socorros
Mútuos dos Artistas de
Bragança promove uma

Campanha Solidária de Angariação de bens de primeira necessidade, para doação de mobiliário, eletrodomésticos, têxteis de lar e artigos de cozinha,
às vítimas de violência doméstica, acompanhadas
pelo Núcleo de Atendimento e Centro de Acolhimento de Emergência, e que pretendam autonomizar-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 Homem 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 inovar, projetar tendências e perspetivas de futuro.

Surge assim o III – Congresso Internacional Projecto Homem Braga – 30 anos e depois? que contará com a presença de conceituados investigadores, com especialistas de vários centros Projecto
Homem a nível europeu e com representantes de
prestigiados organismos que definem políticas públicas neste setor.
+ Info
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II Roteiro Temático | 03 de dezembro | Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Iniciativa da APCV – Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, tendo início previsto às 09h30.
O ciclo de Roteiros Temáticos tem por objetivo promover 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 Projeto Pontes para a Inclusão, cofinanciado pelo Programa Nacional de Financiamento a Projetos do INR,
I.P.
Para se inscrever deve preencher o seguinte
questionário online https://forms.office.com/r/raYEVNaE02

DIVERSOS
Extracto Comunicado Conselho de Ministros de 25 de novembro de 2021






O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução 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 condições necessárias à concretização dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a Rede Nacional de Cuidados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos.
Desta forma, o Governo prossegue a sua política
de reforço das respostas de cuidados continuados, em articulação com o setor social.
Suspende as atividades letivas, não letivas e formativas em regime presencial em estabelecimentos 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 assegurar-se escolas de acolhimento para filhos ou
outros dependentes a cargo de trabalhadores mobilizados para o serviço ou em prontidão e replicase o anterior regime de justificação de faltas, associado ao apoio a filho ou outro dependente a
cargo menor de 12 anos decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais fora dos períodos de interrupção letiva, salvaguardando-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 apresentadas pelo Governo.

Lino Maia
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