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Despacho n.º 11239/2022,de 19 de setembro 
 
Estabelece e regula a atribuição de um subsí-
dio mensal destinado à alimentação das crian-
ças que se encontrem a frequentar amas inte-
gradas no Instituto da Segurança Social. 
 

 
 
Inquérito Avaliação Externa - 
Quaternaire 
Projeto Capacitação Institucio-
nal das Organizações da Eco-

nomia Social, membros do Conselho Naci-
onal 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 POISE – 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 repre-
sentação e negociação, mas igualmente 
de apoio às associadas prestado por 
esta equipa (ao nível do funcionamento 
das respostas sociais, PEDEPE, Ses-
sões Explicativas...); 

 Plataforma ROTASS - Rede Operacio-
nal e Técnica de Apoio ao Setor Soli-
dário dedicada à promoção do trabalho 
em rede, promovendo o intercâmbio de 
informação e de partilha de boas práti-
cas no setor; 

 Gabinete de Auditoria para a realiza-
ção de auditorias económico-financei-
ras.  

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, confidencia, 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.   

  

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. 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11239-2022-201195583
mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

APPACM de Santarém   
 Gala 50 Anos   
 
Dia: 1 de outubro às 
21h00 no Teatro Sá da 
Bandeira, em Santarém. 

 

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://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://pt-pt.facebook.com/267610619926540/photos/pb.267610619926540.-2207520000../5635687789785436/?type=3&theater
https://pt-pt.facebook.com/267610619926540/photos/pb.267610619926540.-2207520000../5635687789785436/?type=3&theater
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Workshop "Cuidadores e Demência” 
 
O evento terá lugar no Auditório do Centro Cul-
tural Luís Teixeira em Valpaços, no dia 07 ou-
tubro, das 14h00 as 17h00. É uma iniciativa da 
APPACDM de Valpaços. 
 
Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar e 
informar toda a população participante, para a 
problemática de algumas patologias do foro 
mental, como por exemplo, as Demências. 
Inscrições:formção.appacdmvalp@gmail.com 
Preço: Donativo 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
 
Gala de Fados Solidária 
 
A APCV – Associação de Paralisia Cerebral 
de Viseu foi selecionada pelo grupo solidário 
Mangualde Fazer a Diferença, para ser con-
templada no evento solidário que anualmente 
é organizado por estes elementos. 
Assim irá decorrer no próximo dia 08 de outu-
bro uma Gala de Fados Solidária a reverter 
para a APCV. 
Bilhetes para venda disponíveis na Instituição. 
 
 
 
Seminário “Os Novos Desafios na Interven-
ção Social” 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Car-
cavelos leva a efeito no dia 15 de outubro, 
pelas 10h, o Seminário “Os Novos Desafios na 
Intervenção Social”. Serão Palestrantes a Pro-
fessora Maria João Pena (Diretora da Licenci-
atura 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 

 
 
 
 
 
 
 
VIII Encontro Intermunicipal de Voluntari-
ado  
O VIII Encontro Intermunicipal de Voluntari-
ado, a ter lugar nos dias 3 e 4 Novembro, irá 
debruçar-se sobre o tema "Mobilizar para o 
Voluntariado Local: Aprendizagens, Sinergias 
e Desafios" no Município de Bragança. 
Antes de proceder à inscrição, por favor con-
sulte o Kit Informativo.  
O formulário de inscrição deverá ser preen-
chido individualmente, até dia 3 de outubro de 
2022.  
Para esclarecimentos adicionais, por favor 
contacte geral@convoluntariado.pt ou 
913539929. 
 
 
Pós-Graduação em Gestão de  
Organizações de Economia Social 
 

Estão abertas as inscri-
ções para a 13.ª edição 
(11.ª edição no Porto) 
desta pós-graduação da 
responsabilidade da 
ATES – Área Transversal 
de Economia Social da 
Católica Porto 
Curso que abrange os 
vários domínios relevan-

tes para a gestão destas organizações organi-
zados em 4 módulos:  
o Sustentabilidade das Organizações de 

Economia Social; 
o Gestão Estratégica de Pessoas; 
o Contabilidade, Fiscalidade, Enquadra-

mento Jurídico e Auditoria; 
o Trabalho de projeto. 

+ Info aqui 
 
 
 

 
 

LINO MAIA 

 

 DIVERSOS 

https://drive.google.com/file/d/1KHnXN5QmrbhZPNpmsXXQWGZNjj0cVFuv/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/apcvviseu
https://www.facebook.com/centrocomunitariopcarcavelos/photos/a.241758765919007/5680545762040253/
https://drive.google.com/drive/folders/1CvknuZaC1ywbanc28s5MkGi6xbJeHAHo?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZc2IVU7rJ085aqHwlO97QY9QTxrhHUHsPLKiPQpJygQ7dA/viewform
mailto:geral@convoluntariado.pt
https://docs.google.com/document/d/1EwzGW7W4Qk-PUoQlQntN9Y-FMnLzAa0B/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true

