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Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro
Sumário: Estabelece o regime geral de proteção
de denunciantes de infrações, transpondo a
Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa
à proteção das pessoas que denunciam violações
do direito da União.

Formação Certificada
“Elaboração de
Projetos para Economia
Social - Uma abordagem
prática”
Dia: 22 de junho no Auditório do ISLA de Santarém - Antigo Edifício dos CTT
Uma iniciativa da UDIPSS de Santarém
Programa e + Info aqui

Formação “Soluções Financiamento para o Setor Social”

Nota:
Artigo 5.º - Denunciante
1 - A pessoa singular que denuncie ou divulgue
publicamente uma infração com fundamento em
informações obtidas no âmbito da sua atividade
profissional, independentemente da natureza
desta atividade e do setor em que é exercida, é
considerada denunciante.
2 - Para efeitos do número anterior, podem ser
considerados denunciantes, nomeadamente:
a) Os trabalhadores do setor privado, social
ou público;

Dia: 23 junho às 18h30, por via
telemática (plataforma Teams)
Uma iniciativa da UDIPSS De Leiria
Faça a sua inscrição aqui
(A inscrição é gratuita para Associadas com quotas em dia)

Esta lei entrará em vigor 180 dias após a sua publicação, ou seja, a 18.06.2022.

21ª Edição | "Comparticipações Familiares/Utente: da
Teoria à Prática"
Dia: 6 e 7 de julho das 9h30 às 12h30
Uma organização da UDIPSS do Porto
Via plataforma ZOOM
Inscrições e + Info aqui

1ª Edição | Ação de formação "Empreitadas - dos
Procedimentos à Execução
Contratual"

Ciclo de Debates
A Importância
Económica e Social das IPSS
em Portugal

Dias: 17 e 22 de junho (das 9h30 às 12h30 e
14h00 às 17h00), Via Plataforma ZOOM
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto
Inscrições e + Info aqui

As Uniões Distritais das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal, Lisboa e Santarém, com o objetivo de valorizar “a importância
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económica e social das IPSS em Portugal” vão
promover um Ciclo de Debates.
O primeiro de três debates, será organizado pela
UDIPSS de Setúbal e terá lugar no dia 5 de julho
no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal pelas 9:30h, com a temática “O empobrecimento da sociedade e o papel das IPSS”.
Programa aqui
Entrada livre.

CONGRESSO DA CNIS
IMPRENSA
 Relação Estado-IPSS
“é casamento para a vida”,
com demasiada burocracia
 Portugal: Presidente da CNIS defende que
Estado deve assumir obrigação da «proteção social
 Presidente das Misericórdias diz que respostas sociais para idosos têm dois tipos de custos

» Fundação Irene Rolo inaugura loja no centro
da cidade de Tavira
No próximo dia 13 de junho, pelas 10h, a Fundação Irene Rolo irá inaugurar uma loja no centro na
cidade de Tavira. Esta loja irá funcionar num espaço da antiga residência da D. Irene Rolo (Rua
da Liberdade n.º 64). Também a data de abertura
tem para a entidade um especial significado por
coincidir com o dia de nascimento da benemérita
(dia de Santo António).
Nesta loja irá ficar disponibilizado artesanato,
acessórios de moda, gifts, impressões personalizadas, entre outros produtos. Todas as receitas
desta loja irão reverter para a Fundação Irene
Rolo (Instituição Particular de Solidariedade Social), na concretização de projetos em prol da população com deficiência.
Grande parte dos produtos disponibilizados neste
espaço serão elaborados com a participação de
pessoas com deficiência, dando desta forma visibilidade ao potencial artístico destas pessoas.

» Workshops Técnicos de apoio à elaboração
de candidaturas Programa Cidadãos Ativ@s
Com vista a garantir o mais amplo acesso das organizações aos concursos, a Fundação Calouste
Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto irão
realizar uma Sessão de Esclarecimento no dia 22
de junho.
A participação é gratuita, sendo necessária inscrição prévia.
» Formulário de inscrição
Pode consultar mais informações em cidadaosativos.pt

 IPSS. “Sem recursos, as instituições não
podem prestar serviços”
 Governo quer creches gratuitas para todos
os bebés no setor social

DIVERSOS
Comissão Europeia abre aviso para apresentação de propostas no âmbito da Facilidade
Temática do FSI 2021-2027
A Comissão Europeia publicou, em 07/06/2022,
um convite à apresentação de propostas (ISF/2022/SA/1.4.1) para financiar projetos de
prevenção e combate ao abuso sexual de crianças, com o apoio do Fundo para a Segurança Interna 2021-2027, no valor estimado de 2 milhões
de euros.
O aviso encontra-se aberto até 16/09/2022 e as
candidaturas devem ser submetidas através do email
dedicado HOME-ISF-SPECIFIC-ACTIONS@ec.europa.eu .
Para mais informações contactar diretamente a
DG HOME ou a Secretaria-Geral do Ministério da
Administração Interna.
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Sessão de esclarecimento sobre o aviso n.º
102/FAMI/2022 – Disponibilização do vídeo da
sessão
Na sequência da abertura do aviso n.º
102/FAMI/2022 para o apoio a iniciativas de acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional ou proteção temporária (Afeganistão e Ucrânia), e da sessão de esclarecimentos de dia 06/06/2022, foi disponibilizada a gravação da sessão no link seguinte:
https://rnsi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pabarroso_sg_mai_gov_pt/EQw7ysYVT39DvbK52Mja
vG0BJou4PVmW1z8T-3MSPEbB6Q?e=sAvf10
O pdf da apresentação pode ser descarregado
em
Aviso 102_sessao de esclarecimentos.pdf
A resposta às perguntas frequentes que têm
sido
colocadas
no
âmbito
do
Aviso
102/FAMI/2022 podem ser consultadas aqui

11ª Edição do
Prémio Antonio Sérgio
As candidaturas ao Prémio
Cooperação e Solidariedade
António Sérgio decorrem até
ao dia 30 de setembro de
2022.
Este prémio, instituído pela CASES em 2012,
destina-se a homenagear as pessoas singulares
e coletivas que, em cada ano, mais se tenham
distinguido no setor da Economia Social.
+ Info aqui
Prémio Manuel António da Mota – 13ª Edição
Na sua 13ª edição em 2022 o Prémio Manuel António da Mota, sob o lema “Portugal Justo”, distinguirá as instituições que se notabilizem na luta
contra a pobreza e exclusão social, acolhimento e
integração de migrantes e refugiados, valorização
do interior e coesão territorial, saúde, educação,
emprego, apoio à família, inovação e empreendedorismo social, inclusão e transição digital e tecnológica e transição climática.
+ Info aqui

Lino Maia
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