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Inquérito Avaliação Externa - 
Quaternaire 
Projeto Capacitação Institucio-
nal das Organizações da Econo-
mia Social, membros do Conse-

lho Nacional para a Economia Social 
(CNES) 
 
Como é do conhecimento das nossas associ-
adas, a CNIS tem em curso um Projeto no  
âmbito da Capacitação Institucional das Or-
ganizações da Economia Social membros 
do Conselho Nacional para a Economia Social 
(CNES), financiado pelo PO ISE – Programa  
 
 

 
 
 
Operacional Inclusão Social e Emprego, do 
Portugal 2020. Incluem-se neste projeto, no-
meadamente: 
 Gabinete de Apoio Técnico/Departa-

mento Técnico para robustecimento da 

capacitação institucional da CNIS, não só 

ao nível da sua capacidade de representa-

ção e negociação, mas igualmente de 

apoio às associadas prestado por esta 

equipa (ao nível do funcionamento das res-

postas sociais, PEDEPE, Sessões Explica-

tivas...); 

 Plataforma ROTASS - Rede Operacional 

e Técnica de Apoio ao Setor  

 



 

 

  

         

NOTÍCIAS À SEXTA 
16.09.2022 

2        Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    

 

 Solidário dedicada à promoção do traba-

lho em rede, promovendo o intercâmbio 

de informação e de partilha de boas práti-

cas no setor; 

 Gabinete de Auditoria para a realização 

de auditorias económico-financeiras.  

A avaliação externa das atividades do Projeto 
é obrigatória e imprescindível para a melhoria 
do trabalho desenvolvido, assim como para a 
concretização dos indicadores de realização 
contratualizados. 
A Quaternaire, entidade avaliadora externa 
contratada para a realização da avaliação do 
Projeto, vai enviar a partir do endereço ava-
liacao_cnis@quaternaire.pt um email às 
Instituições associadas que contactaram 
com estas atividades, para resposta a um 
breve inquérito, confidencial, cujos resulta-
dos serão exclusivamente utilizados no âmbito 
do projeto. Esta avaliação é extremamente im-
portante para a melhoria do desempenho do 
projeto pelo que apelamos a todas as associ-
adas que recebam este e-mail, a participa-
ção no mesmo, até ao próximo dia 30 de se-
tembro.   
 

 
 

Republicação da Orientação 
Técnica: 12/09/2022 
 
Candidatura: C01-i02 - Rede 

Nacional dos Cuidados Continuados Inte-
grados e Rede Nacional dos Cuidados Pa-
liativos (OT n.º 01/C01-i02/2022) 
 
Alteração dos Pontos 1, 9, 10 e 13 
Ver documentação aqui 

Contacto para informações e Esclarecimen-
tos: prr@acss.min-saude.pt 

 
 
 
 
 

 

 Orientação nº 011/2021 de 13/09/2021 atu-
alizada a 15/09/2022 

COVID-19: Utilização de Máscaras.  
 
 
 

 
Foi revogada a Orientação nº 005/2021 de 
21/04/2021 - COVID-19: Uso de Máscaras.  
Todas as Normas e Orientações que anterior-
mente mencionavam a Orientação nº 
005/2021, passam a remeter para a Orienta-
ção nº 011/2021 de 13/09/2021 atualizada 
15/09/2022. 

 Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atua-
lizada a 15/09/2022 

COVID-19: Procedimentos para Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI) e para Unida-
des de Cuidados Continuados Integrados (vá-
rias tipologias). 

 Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada 
a 06/09/2022 - Campanha de Vacinação Con-
tra a COVID-19 

 
A Confederação Nacional de Instituições de 
Solidariedade (CNIS) divulga a prestação de 
serviços de apoio por parte do gabinete de au-
ditoria da CNIS, com objetivo de elaboração de 
relatório económico-financeiro e assessoria 
estratégica e operacional a Instituições associ-
adas 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 gabi-
nete, a Instituição deverá enviar um email para 
gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no tí-
tulo do email “CNIS | Gabinete de auditoria | 
“Nome da Instituição”, disponibilizando uma 
pessoa responsável para ser contactada no 
prazo de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
4ª Edição | Operacionalização da  
Contratação Pública 
 
Dias: 01.10, das 9:30h às 12:30 e   
          04.e 07.10 das 16h30 às 19h30 
 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 

mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/09/OT_RNCCI_-RNCP_20220912-1.pdf
mailto:prr@acss.minsaude.pt
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112021-de-13092021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/65
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Ação de Formação “Equipas: Como Gerir?” 
 
Dia: 22 de setembro das 9h30 às 17h00, nas 
instalações das Irmãs de S. José de Cluny em 
Torres Nova. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Santarém 
Inscrições aqui, até às 13h00 do dia 21 de Se-
tembro. 
+ Info aqui 
 
 
 
Formação, online, “Gratuitidade da  
Creche” 
 
Dia: 26 de setembro, das 15h00 às 17h00 
Uma iniciativa da UDIPSS de Setúbal 
 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
4ª Edição | Operacionalização da Contrata-
ção Pública 
 
Dias: 1/10/22 (das 9:30h às 12:30) e 04/10/22 
e 07/10/22 (das 16h30 às 19h30)  
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
Seminário com o tema “O Enquadramento 
Jurídico-legal dos Cargos de Direção Téc-
nica e Coordenação Pedagógica” 
 
Dia: 11 de outubro na Casa da Comunidade 
Sustentável, com início às 14h30 ate às 
17h30. 
 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
Sessão de Esclarecimento “IEFP – Progra-
mas de Emprego e Programas de Forma-
ção” 
 
Dia: 12 de Outubro às 14h30 
Esta sessão decorrerá nas instalações da 
UDIPSS de Leiria e é organizado em colabo-
ração com o IEFP – Instituto do Emprego e  
Formação Profissional e abordará os seguin-
tes pontos: Programas de Emprego (CEI,  
 

 
CEI+, Estágios e CES); Programas de Forma-
ção: Formação à medida – ativos empregados 
e desempregados; Centro Qualifica (processo  
de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências) 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
23ª Edição | "Comparticipações Familia-
res/Utente: da Teoria à Prática" 
 
Dias: 17 e 18 de outubro das 10h00 às 13h00 
Esta ação visa dotar os participantes de ferra-
mentas e competências para o correto cálculo 
das comparticipações familiares/utente nas 
respostas sociais típicas, com acordo de coo-
peração com o ISS. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Ciclo de Seminários em Legislação Laboral 
 
Dias: 13, 18 e 21 de outubro na Casa da  
Comunidade Sustentável em Aveiro 
 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
 
Para aceder a mais informação e inscrição em 
cada uma das sessões, aceder aqui  
A participação nas 3 sessões confere aos Con-
tabilistas Certificados 18 créditos para efeitos 
de controlo de qualidade da OCC. 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop online sobre o tema "Novo Re-
gime dos Denunciantes nas IPSS"  
 
A UNITATE – Associação de Desenvolvimento 
da Economia Social promoverá, através do 
IFES – Instituto de Formação para a Economia  
Social, por meio da Plataforma ZOOM, no pró-
ximo dia 21 de Setembro, entre as 14:30h e 
as 17:30h, o Workshop "Novo Regime dos De-
nunciantes nas IPSS" 
O formulário de inscrição concebido para este 
efeito encontra-se acessível aqui 
+ Info aqui 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcb7xxebm3eFEb4Jn7tcdIsAUIaL2VdKlbKvQ2zhtl52z-Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1f53pP9JrIa7geZQ9DYQcKvSWLgGafii3/view?usp=sharing
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220826__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventi7oelhQd
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/65
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://forms.gle/Ya8vgT1PSpfK1B5x6
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/23-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/71
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2022/09/A-UDIPSS-de-Aveiro-Ciclo-de-Seminarios-em-Legislacao-Laboral.pdf
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FWFM4PR1a/1/010b01833b8336a5-ecd7f185-28ee-4b20-8eb4-53b4814b7e63-000000/xavK3DTXCz84nrLq8617fLVbBL0=72
https://www.facebook.com/hashtag/ifes_unitate
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4ª Caminhada Solidária da AHDPA  
 
Dia: 24 de setembro, a partir do 16h00, 
em Quarteira. O evento, no âmbito da come-
moração do Dia Mundial da Doença de 
Alzheimer, tem como objetivo sensibilizar e 
envolver a comunidade para a causa, assim 
como angariar fundos para podermos conti-
nuar a nossa missão e prestar o melhor serviço 
aos utentes do Centro de Dia da IPSS. 
 
A inscrição é obrigatória 
em: https://forms.gle/bpfZMPcA6AkJpFEUA  

ou através dos contactos do Centro de Dia. 
 
 
Seminário “Os Novos Desafios na Interven-
ção Social” 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Carca-
velos leva a efeito no dia 15 de outubro, pelas 
10h, o Seminário “Os Novos Desafios na Inter-
venção Social”. Serão Palestrantes a Profes-
sora Maria João Pena (Diretora da Licencia-
tura em Serviço Social do ISCTE – Instituto 
Universitário de Lisboa), e a Dra. Carla Se-
medo (Vereadora da Câmara Municipal de 
Cascais). 
A inscrição é gratuita e haverá direito a uma 
Certificado / Diploma de Participação. 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
 
 
 
 
Conferencia “O Trabalho Digno na Agenda 
do CoLABOR” 
 
Dia 21 de setembro, a partir das 14h30, na Cul-
turgest, 
O CoLABOR tem o trabalho, o emprego e a 
proteção social no centro da sua Agenda. O 
debate em torno da Agenda do Trabalho 
Digno, merece assim, a este Laboratório Cola-
borativo, uma atenção reforçada. Têm sido de-
senvolvidos vários trabalhos de investigação 
que contribuem para aquele objetivo (ver em 
https://colabor.pt/projetos/) e disponibilizados 
textos de reflexão com caráter mais jurídico. 
(ver em https://trabalhodigno.colabor.pt/) 
A entrada no evento é livre, mas sujeita a ins-
crição através deste link. 
 

 
 
Webinar "Voluntariado: A Dimensão Euro-
peia", que terá lugar no próximo dia 28 de Se-
tembro, às 16h00.  
 
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e 
estão disponíveis aqui até 27 de Setembro.  
O Webinar é organizado em parceria entre a 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
com o CEV - Centre for European Voluntee-
ring.  
 
 
Prémios HUMANIZAR A SAÚDE 
 
A Teva Portugal lançou a II Edição dos Pré-
mios Humanizar a Saúde, uma iniciativa dedi-
cada a instituições públicas ou privadas sem  
fins lucrativos com o objetivo de reconhecer e 
recompensar projetos que melhoram e huma-
nizam os cuidados de saúde, criando um am-
biente mais agradável e seguro para os doen-
tes e suas famílias, a fim de os ajudar a gerir a 
sua doença de uma forma mais positiva. 
Os interessados devem enviar as suas candi-
daturas através do site da empresa 
www.teva.pt, na área específica para o efeito, 
até 7 de outubro  
As candidaturas podem ser submetidas atra-
vés da página de internet do evento: 
https://www.teva.pt/humanizing-health/ 
 
 
Feira de Empregabilidade Cabo Verde – 
Portugal 2022 
 
No âmbito da cooperação entre Portugal e 
Cabo Verde em matérias de emprego e de for-
mação profissional e no quadro do acordo de  
mobilidade existente entre Portugal e os paí-
ses da CPLP, o IEFP português e o IEFP de  
Cabo Verde irão promover em Cabo Verde a 
realização da Feira de Empregabilidade Portu-
gal nos dias: 20 de outubro de 2022 na Cidade 
da Praia, Ilha de Santiago e 22 de outubro de 
2022 na Cidade do Mindelo, Ilha de S. Vicente  
As inscrições encontram-se abertas até 
30/09/2022 no site do IEFP 
 
 
MyCareforce 
Plataforma digital que liga Instituições de 
Saúde aos Enfermeiros 
 
A MyCareforce é a plataforma digital onde 
qualquer unidade de saúde, IPSS inclusive, se 

 DIVERSOS 

https://forms.gle/bpfZMPcA6AkJpFEUA
https://www.facebook.com/centrocomunitariopcarcavelos/photos/a.241758765919007/5680545762040253/
https://colabor.pt/projetos/
https://trabalhodigno.colabor.pt/
https://forms.gle/yC4cNHSFX3bfyAKH6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlthJrO-rhvHiJfyQuIhYe_PabIXGdNZOl0GXJ5d6C2MFJCg/viewform
https://www.iefp.pt/feira-de-empregabilidade-em-cabo-verde
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pode inscrever para publicar turnos de enfermagem em falta nas suas respostas sociais e/ou de sa-
úde, e contratar enfermeiros locais, disponíveis e motivados para os preencher. 
+ Info aqui

  
 

 
 

 
LINO MAIA 

 

https://drive.google.com/file/d/13UcQJ9ZHo9j6xGxqES7jr0uunrLaHYPK/view?usp=sharing

