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A CNIS vai realizar, nos dias 7 e 8 de junho, no Auditório da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu, o seu VI
Congresso que terá como tema as “As
IPSS nas Políticas Sociais”. No regresso
aos eventos presenciais, este Congresso
de âmbito nacional incidirá sobre matérias
de grande relevância para as Instituições
do Setor Social e Solidário, consistindo
num importante momento de reflexão e
partilha.
Após a sessão de abertura, o primeiro dia
do Congresso inicia com uma Conferência
sobre “O Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, seguindo-se a análise sobre O triângulo da Cooperação: Poder Central,
Poder Local e o Setor Social e Solidário
(Painel I), onde, no espírito que imbuiu a
celebração do Pacto de Cooperação para a
Solidariedade Social, se abordarão os papéis de cada um destes vértices. Ainda no
dia 7 de junho, serão debatidos os Modelos de regulação para o Setor Social e
Solidário (Painel II) contando, nomeadamente, com o importante contributo da Academia.
Concluídos os trabalhos do primeiro dia, os
participantes terão oportunidade de participar, a convite do Município de Viseu, num
programa cultural. O dia termina com a realização do Jantar do Congresso para o
qual a CNIS convida todos(as) os(as) participantes.
A manhã do dia 8 de junho é dedicada a
um painel de partilha, A Cooperação em
ação – práticas inovadoras (Painel III), no
qual será possível confirmar com a participação dos atores sociais, a concretização
do triângulo apresentado no primeiro dia. Na parte da tarde, o debate incidirá sobre os Desafios e constrangimentos na relação das IPSS com o Estado (Painel IV), sendo efetuada uma reflexão sobre os temas
transversais a todo o Congresso e que marcam a realidade do Setor Social e Solidário. Para concluir, contaremos com uma sessão de encerramento onde serão apresentadas as principais conclusões deste Congresso, na expectativa que possam constituir um importante contributo para as Políticas Sociais do nosso
país.
O programa completo do Congresso poderá ser consultado aqui.
A CNIS convida todos(as) os(as) interessados(as) em participar neste Congresso a formalizar a inscrição
aqui, estando a participação limitada à lotação do Auditório, sendo consideradas as inscrições por
ordem de chegada.
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LEGISLAÇÃO
Portaria n.º 141/2022
Estabelece o regime extraordinário de diferimento
do pagamento de contribuições para a segurança
social e alargamento do regime complementar de
diferimento de obrigações fiscais no primeiro semestre de 2022
Nota:
A presente portaria regulamenta as Classificações Portuguesas de Atividades Económicas (CAE) e os códigos mencionados em tabela de atividades para efeitos de IRS principais das entidades empregadoras e dos trabalhadores independentes, dos setores privado e social, abrangidos pelo
regime extraordinário de diferimento do pagamento de
contribuições para a segurança social, bem como dos sujeitos passivos singulares ou coletivos abrangidos pelo alargamento do regime complementar de diferimento de obrigações fiscais a cumprir no primeiro semestre de 2022, nos
termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º 30-D/2022, de
18 de abril.

com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% devidamente atestado e que reúnam as condições
necessárias, enquanto proprietários das habitações alvo da
intervenção, ou membros do seu agregado familiar e que
com ele coabitem;
ii. Arrendatários das habitações alvo da intervenção1, ou
membros do seu agregado familiar e que com ele coabitem.

O BPI e a Fundação "la
Caixa" lançam a 4ª edição do Prémio Infância,
um prémio que tem como finalidade apoiar projetos que visem quebrar o ciclo de pobreza, facilitem o desenvolvimento e empoderamento na infância e adolescência, e potenciem a família
como eixo ação socioeducativa.
Candidatura: 24 de maio a 27 de junho.
Consultar mais informação aqui

Orientação nº 038/2020 de
17/12/2020 atualizada a
03/05/2022

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41C/2022

COVID-19: Acompanhantes e
Visitas nas Unidades Hospitalares

Prorroga a declaração da situação de alerta, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19

Nota: Deixa de ser exigida a apresentação do Certificado
Digital COVID da EU, na modalidade de Teste ou de Recuperação ou outro comprovativo de resultado negativo
em teste para SARS-CoV-2, pelos visitantes a doentes internados.
Continua, no entanto, a ser recomendado o cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção,
designadamente, distanciamento físico entre visitante,
utente e profissionais de saúde, etiqueta respiratória, utilização correta de máscara e higienização frequente das
mãos.

C03-i02 - Acessibilidades 360º
Programa de Intervenções em Habitações
(PIH) (Aviso N.º03/C03-i02/2022)
Submissão
de
Candidaturas aqui entre
01/05/2022 e 31/07/2022
Ver documentação aqui
Contacto para informações e Esclarecimentos:
inr-pih.prr@inr.mtsss.pt
Nota: são Beneficiários Finais as Câmaras Municipais/Municípios (executores física e financeiramente da intervenção),
para atuação junto dos destinatários finais, no caso pessoas

» Início do Plano de contingência Saúde Sazonal

2022 – Modulo Verão
O Plano de Contingência tem como finalidade
prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor
extremo na saúde da população em geral e dos
grupos vulneráveis em particular.
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Modelos de comunicações
a realizar à ACT
Pode aqui descarregar alguns formulários que são utilizados para fazer
comunicações à Autoridade para as Condições
do Trabalho.

» Elaboração e Gestão de
Processos Individuais –
- Área Sénior (ERPI, CD e
SAD)
Dia: 17 de maio das 09h30 às 12h30
Inscrições e + Info aqui
» Elaboração e Gestão de Processos Individuais - Área Infância (Creche e Jardim de Infância) I Online

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

No dia 11 de Maio de 2022, no Auditório do
NERBA, em Bragança, data em que será assinalada a força de 20 anos da UIPSS de Bragança
ao serviço das instituições
do Distrito de Bragança,
de acordo com o programa que pode ser
consultado aqui

Dia: 19 de maio das 09h30 às 12h30
Inscrições e + Info aqui

» Formação Certificada “O Código dos
Contratos Públicos
(Formação do
Contrato) |
| O Ajuste Direto e a Consulta Prévia”
Dia: 18 de maio, no Auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva - Fátima
Inscrições e + Info aqui

Formação:
» Sessão sob o tema “Responsabilidades dos
e com os operacionais (ajudantes e auxiliares
de ação direta) nas Organizações Sociais”
Dia: 24 de maio das 14h às 17h, no formato presencial, no Centro D. Abílio Vaz das Neves em
Macedo de Cavaleiros.
Inscrições e + Info aqui

» Curso sob o tema “O Cálculo das Comparticipações Familiares e do Custo Real por
Utente”
Dias: 8 e 9 de Junho, presencialmente, na Fundação Betânia - Centro Apostólico de Acolhimento e Formação.
Inscrições e + Info aqui

» 20ª Edição
"Comparticipações
Familiares/Utente:
da Teoria à Prática"
Dias: 19 e 24 de
maio das 9h30 às 12h30
Plataforma ZOOM
Inscrições e + Info aqui
» 1ª Edição
Ação de Formação "Empreitadas - dos Procedimentos à Execução Contratual "
Dias: 17 e 22 de junho, das 9h30 às 12h30 e
14h00 às 17h00
Inscrições e + Info aqui
» 1ª Edição | Curso Intensivo "Proteção de Dados nas IPSS"
Dias: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 junho das 9h30 às
13h00 e das 14h00 às 17h30. e dia 23 junho (das
14h00 às 18h00)
Inscrições e + Info aqui
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Celebração do Dia Europeu
da Vida Independente
“Pelos Direitos das Pessoas com Deficiência I Vamos Marchar Lado a lado
No dia 7 de maio a Federação das Associações
Portuguesas de Paralisia Cerebral irá associar-se
às comemorações do Dia Europeu da Vida Independente que tem como principal atividade marchas realizadas um pouco por todo o país.
+ Info aqui

WAY, angariou cerca de 430 mil euros, que foram
entregues hoje às instituições.
Por forma a dar continuidade a esta iniciativa a
SIBS vai mais longe e a partir de 16 de maio,
quem doar através do Ser Solidário MB WAY (no
MB WAY ou na Rede MULTIBANCO), vai contribuir para a atribuição de um NFT (Non-fungible
Token) “Ser Solidário” às respetivas Instituições
de Solidariedade Social.
O NFT ficará disponível para as instituições do
Ser Solidário MB WAY.
Ver Comunicado aqui

Conheça o Orçamento de
Estado
para
2022:
https://oe2022.gov.pt/ (site
oficial)

DIVERSOS
» 3ª Edição I Corrida para a Vida sob o mote
“Contra o Cancro, à partida vale tudo”
De 15 a 29 de maio de 2022
Uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro-NRN
Esta 3ª edição mantém a caraterística de união da
população numa iniciava solidária de apoio à luta
contra o cancro, ao possibilitar a inscrição online
e a participação de cada pessoa numa localidade
à sua escolha.
As pessoas podem participar de diversas formas,
desde caminhar, correr, pedalar, nadar, remar, realizar exercícios de ginástica ou praticar outras
atividades desportivas ou recreativas, sozinho ou
em grupo.
» SIBS lança NFT “Ser Solidário”
No âmbito da mais recente campanha do Ser Solidário – “Ajudar é tão fácil” – que decorreu entre
15 de dezembro e 17 de abril, através da qual se
comprometeu a doar um cêntimo por cada compra efetuada por este meio de pagamento em lojas físicas ou online, a SIBS, em parceria com as
instituições financeiras que disponibilizam o MB

» Livro “COVID-19 – “ O Arranque da
Economia: o dia depois de amanhã”
O livro resulta da compilação das intervenções proferidas numa conferência com o
mesmo nome organizada pelo Conselho
Económico e Social.
A conferência debateu as condições económicas de Portugal no pós-pandemia e os desafios a ultrapassar, as tendências globais
que surgiram ou que aceleraram devido à
pandemia e as respostas portuguesas e europeias face às mesmas.
Pode aceder ao livro em formato e-book ou em
PDF aqui.
» Ciclo de debates sobre “Direitos das pessoas
com doença avançada / situação limitadora da
vida: Implicações para os cuidados de Saúde
e respostas sociais”
Dia: 14 de maio, com início às 11.00h, no Instituto
S. João de Deus (R. São Tomás de Aquino 20 1600-871 Lisboa).
Consultar mais informação sobre este evento
aqui
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