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Formação em eficiência energética 
Rota da Energia – Comportamentos Efici-
entes nas IPSS, organizado pela Agência 
para a Energia, em parceria com o Insti-
tuto da Segurança Social, I.P.  
 
Dias: 9 e 10 de novembro 
 
No dia 9 de novembro haverá uma sessão 
de manhã e uma sessão à tarde, com início 
às 9h20 e às 14h20, respetivamente, e no 
dia 10 haverá uma única sessão no período 
da manhã, com início igualmente às 9h20. 
  
Cada umas destas ações de formação tem 
uma duração de três horas e meia. 
  
Para se inscrever ou para obter mais in-
formações, contacte o Centro Distrital de 
Segurança Social da área onde está sedi-
ada a sua entidade. 
 
Fonte: Edição 18 I Solidária , newsletter men-
sal do ISS, I.P. 

 
 
 
 
 
 

PRR – CANDIDATURAS 
Aviso de abertura de con-
curso - N.º 04/C03-
i01/2022 - Creche e Resi-
dência de Autonomização e Inclusão (RAI) 
 
São elegíveis as candidaturas que incidam 
na criação e remodelação de lugares nas se-
guintes respostas sociais: 
 
a) Creche, resposta social regulada pela Por-
taria n.º 262/2011, de 31 de agosto, alterada 
pela Portaria n.º 411/2012, de 14 de dezem-
bro; 
b) Residência de Autonomização e Inclu-
são (RAI), resposta social regulada pela Por-
taria nº 77/2022, de 03 de fevereiro (Tipologia 
identificada na CID como Residência Autó-
noma); 
 
Submissão de Candidaturas aqui 
O período para apresentação das candidatu-
ras tem início a 7 de novembro de 2022 e 
encerra em 30 de dezembro de 2022 pelas 
17:59:59 horas. 
Ver documentação aqui 
Contacto para informações e Esclarecimen-
tos: iss-prr-equipamentossociais03@seg-so-
cial.pt 

 
 
Monitorização sobre acesso à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 
 
A monitorização mais recente conclui, entre outras situações, que “praticamente toda a população 
residente em Portugal continental reside a 60 minutos ou menos de um ponto da RNCCI com inter-
namento” embora se tenha verificado uma tendência de agravamento da mediana do tempo desde 
a referenciação até à identificação de vaga nas Unidades de Convalescença (UC), em três regiões 
de saúde (Norte, Centro e Alentejo). Adicionalmente, da análise à duração do internamento, verifica-
se que esta excede a duração prevista para a tipologia respetiva, com impacto no tempo de espera 
até obtenção de vaga. 
O documento integral com as informações da monitorização está disponível aqui. 
(Disponibilizado a 2 de novembro de 2022) 

 
 
 
 

  
  
 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 75/2022, de 2 de novembro 
 
Recomenda ao Governo que apure e divulgue o número de vagas nas creches dos setores privado 
e da economia social e solidária. 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://www.seg-social.pt/edicao-n-18
https://files.dre.pt/1s/2011/08/16700/0433804343.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/08/16700/0433804343.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/532229/Portaria_411_2012_14_dezembro/05fa05d4-27b1-4b69-be24-fbce44f53a94/05fa05d4-27b1-4b69-be24-fbce44f53a94
https://www.seg-social.pt/documents/10152/532229/Portaria_411_2012_14_dezembro/05fa05d4-27b1-4b69-be24-fbce44f53a94/05fa05d4-27b1-4b69-be24-fbce44f53a94
https://prr-c03.respostassociais.gov.pt/SSO/SSO/SendRequest?DestinationUrl=%252fHome%252fMasterPage
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_EMRP_ISS_submetido_02.11_.pdf
https://www.ers.pt/media/hsqbqzd0/os_250877_2022_deas-monitorizacao-rncci.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/75-2022-202899919
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/75-2022-202899919
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Sessão de esclarecimento, online acerca 
do “Novo Regime dos Denunciantes nas 
IPSS”. 
 
A UDIPSS-Évora, em parceria com a KGSA 
Advogados, irá promover, no próximo dia 8 de 
Novembro, pelas 14:30h, uma sessão de es-
clarecimento online acerca do “Novo Regime 
dos Denunciantes nas IPSS”. 
 
Esta sessão será de acesso gratuito para to-
das as associadas da União e será dinamizada 
pelo Dr. Gonçalo Simões de Almeida. 
 
No decurso do encontro será ainda apresen-
tado o protocolo firmado entre a UDIPSS-
Évora e a KGSA Advogados neste âmbito. 
 
A inscrição / confirmação de presença poderá 
ser realizada por meio do seguinte link. 
 
 
2.ª Edição da Ação de Formação, com o 
tema: “O Cálculo das Comparticipações 
Familiares - Procedimentos Práticos” 
 
Dias: 14 e 15 de novembro, em formato pre-
sencial, na Casa da Comunidade Sustentável 
das 09h30 às 17h00. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
 Setúbal 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
A UDIPSS de Setúbal tem programada as 
seguintes ações de formação, via online: 
 
“Cuidados e Procedimentos para ajudantes 
de ação direta e auxiliares de ação médica 
em ERPI e SAD” 
 
Dias: 15 e 29 de novembro das 14h30m às 
17h30m 
+ Info e inscrições aqui 
 
“Férias, Faltas, Feriados e Trabalho por 
Turnos” 
 
Dia: 17 de novembro, das 14h30m às 17h30m 
+ Info e inscrições aqui 

Formação certificada “Direito do Trabalho” 

Dia: 21 de novembro, no Auditório da Biblio-
teca - Tomar 

Uma iniciativa da UDIPSS-Santarém 

A importância do regime de férias, faltas e li-
cenças é importante tendo em conta a harmo-
nização de legislação dispersa por diversos di-
plomas. 

Formação presencial com interação do forma-
dor e dos formandos da qual destacamos: 
Quais as Convenções Coletivas de Trabalho 
celebradas pela CNIS. 
Progressão na carreira das Educadoras de In-
fância e contagem de tempo de serviço. 

Flyer da formação aqui 

Inscrições 
em: https://forms.gle/HzsKcV9Byrn1e2kf7 
 
 
A UDIPSS do Porto tem programada as se-
guintes ações de formação, via Zoom: 
 
“Operacionalização de empreitada de obra 
pública” 
 
1ª Edição: 19 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 21 e 23 de novembro, das 17h00 às 
20h00; 
2ª Edição: 26 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 28 e 30 de novembro, das 17h00 às 
20h00. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - Da  
Teoria à Prática 
 
Dia: 30 de novembro, das 17h00 às 19h00 e 
dia 05 de novembro,9h30-13h00 e 14h00 às 
17h30 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição "Direito Laboral para a Direção 
Técnica" 
 
Dias. 7 e 14 de dezembro das 09h30 às 
17h30. 
+ Info e inscrições aqui 

https://unitate.typeform.com/to/il7IOgfb
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20221018_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventoZmlTPBL
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://drive.google.com/file/d/1IouG9dge9yc6edvsJ4SkgQ8lAB7RghUV/view?usp=share_link
https://forms.gle/HzsKcV9Byrn1e2kf7
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/operacionalizacao-de-empreitada-de-obra-publica/77
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/73
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/79
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
A Fundação UNITATE através do IFES – Ins-
tituto Formação para a Economia Social, 
promove nos meses de novembro e dezem-
bro seguinte formação em formato online 
(e-learning): 
 
“Programa de Formação-Ação em Proble-
mas Psicológicos e de Saúde Mental no En-
velhecimento” 
 
Este curso, certificado pela DGERT e com a 
duração total de 28 Horas, ocorrerá em re-
gime laboral. 
 A brochura informativa, contendo os detalhes 
sobre os objetivos do curso, estrutura curricu-
lar e calendarização poderá ser consultada 
neste link. 
O acesso ao formulário de matrícula poderá 
ser realizado aqui. 
 
 
“PC_IPSS - Processos de Comunicação em 
IPSS” 
 
Este curso, certificado pela DGERT e com a 
duração total de 20 Horas, ocorrerá em re-
gime laboral. 
                              
 

 
 
A brochura informativa, contendo os detalhes 

sobre os objetivos do curso, estrutura curricu-
lar e calendarização poderá ser consultada 
neste link. 
O acesso ao formulário de matrícula poderá 
ser realizado aqui. 

  
 
A Mordomia de Nossa Senhora da Saúde, da 
Fundação Betânia, em Bragança, em parce-
ria com o Clube de Atletismo de Bragança, vai  
realizar uma Caminhada Solidária no próximo 
dia 06 de Novembro pelas 09h00. 
O ponto de partida será na Fundação Betânia, 
bem como o ponto de chegada e no final ha-
verá lanche/convívio para todos os participan-
tes.  
Link de acesso à inscrição aqui  
 
 
 
Seminário “Boas Práticas, Inovação e  
Inclusão” 
 
A APPC Faro irá realizar no próximo dia 25 de 
novembro, entre as 9h30 e as 17h, o Seminá-
rio “Boas Práticas, Inovação e Inclusão” no Au-
ditório 1.5 do Campus da Penha da Universi-
dade do Algarve. 
Esta iniciativa surge no âmbito das comemora-
ções dos 40 anos da APPC Faro, com o obje-
tivo de sensibilizar e informar a comunidade 
sobre os direitos das pessoas com Paralisia 
Cerebral, situações neurológicas a fins e ou-
tras, ao nível da sua autonomia, independên-
cia e autodeterminação e da participação em 
todos os domínios da sua vida. 
Inscrições até 21 de novem-
bro: https://forms.gle/mYQfbVBks1j6BiPi7 
 
 

Uma iniciativa da Associação Casa do 
Mimo, Centro Lúdico e Ocupacional para cri-
anças e jovens com deficiência, situado no  
 
 
 
 

https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fformacao%2Fppsme.pdf/1/010b01840e458e59-7677d4c7-882f-4ff9-a9ad-af291983b2f7-000000/2alsxL4SvUSEK2PV4c7PFHF0ie8=77
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FKcUhjbFU/1/010b01840e458e59-7677d4c7-882f-4ff9-a9ad-af291983b2f7-000000/8HwePa2G3wzjeR_7yMxMqjW7RF4=77
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fformacao%2Fpc_ipss.pdf/1/010b018418a56457-c1169e8b-f827-44e9-bbff-58a71d8de812-000000/7TwdE3x3cm02h02WbclXy2hRSco=78
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2Foi1DpsbX/1/010b018418a56457-c1169e8b-f827-44e9-bbff-58a71d8de812-000000/Ttr07Mv5If5_fVy266zyoz_LAek=78
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFRlB0jDE1jNI_bTw2lVHf9PBU4sXlCMVNyYqdkVodLj2fQ/viewform
https://www.facebook.com/AppcFaro/
https://www.facebook.com/AppcFaro/
https://forms.gle/mYQfbVBks1j6BiPi7


 

 

  

         

NOTÍCIAS À SEXTA 
04.11.2022 

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

 
concelho da Batalha, distrito de Leiria, a reali-
zar-se no dia 26 de novembro, no auditório-
municipal da Batalha. 
Este Seminário tem como destinatários profes-
sores e educadores, técnicos de saúde, reabi-
litação, animação e área social. 
 
+ Info e inscrições aqui 

 

 
 
 
Evento “Redes colaborativas sociais: é 
possível minimizar os impactos da crise 
energética, alimentar e financeira nas 
IPSS?” 
 
Dia: 9 de novembro, no auditório da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão. 
Este evento é destinado aos técnicos e diri-
gentes das instituições particulares de solida-
riedade social (IPSS) e aos profissionais das  
 
 
15 autarquias da Comunidade Intermunicipal – 
CIM das Beiras e Serra da Estrela. 
As inscrições são obrigatórias e gratuitas. 
Para realizar a sua inscrição aceda 
aqui (https://forms.gle/bdD6FdqWV6pkVeqv8 
 
+ Info e Programa aqui 
 
 
Conferência "Avanços e Desafios na  
Demência-Inovação e Acesso a Cuidados"  
 
Dia:15 de novembro via zoom. 
 
Nesta conferência irão ser abordados 4 gran-
des temas: Políticas Públicas, Investigação, 
Empoderamento do Cidadão com Demência e 
Questões Éticas e Jurídicas.  
 
Pode consultar o programa e inscrever-se 
em https://alzheimerportugal.org/programa-
conferencia22/ 
 

 
Pós-Graduação em Gestão 
de Organizações de  
Economia Social 
 
Estão abertas as inscrições 
para a 13.ª edição (11.ª edição 
no Porto) desta pós-graduação  

 
da responsabilidade da ATES – Área Trans-
versal de Economia Social da Católica Porto 
Curso que abrange os vários domínios rele-
vantes para a gestão destas organizações or-
ganizados 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 
 
Guiar(te) - Guia de Apoio para a Vida  
Autónoma 
 
O GUIAR-(TE)! – Guia de 
Apoio para a Vida Autó-
noma surgiu do desafio 
lançado aos participantes 
de uma das ações de for-
mação promovidas pelo NDB em 2021 sob o 
tema “Como promover um acolhimento repa-
rador nas crianças e jovens em risco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

LINO MAIA 

 
 

 DIVERSOS 

https://www.facebook.com/Casa-do-Mimo-240873216284607/
https://forms.gle/zqwXsbW14YUSss8x7
https://forms.gle/zqwXsbW14YUSss8x7
https://forms.gle/bdD6FdqWV6pkVeqv8
https://politecnicoguarda.pt/eventos/redes-colaborativas-sociais-e-possivel-minimizar-os-impactos-da-crise-energetica-alimentar-e-financeira-nas-ipss/
https://alzheimerportugal.org/programa-conferencia22/
https://alzheimerportugal.org/programa-conferencia22/
https://docs.google.com/document/d/1EwzGW7W4Qk-PUoQlQntN9Y-FMnLzAa0B/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true
https://reapn-my.sharepoint.com/personal/comunicacao_eapn_pt/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacao%5Feapn%5Fpt%2FDocuments%2FGuiar%28te%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacao%5Feapn%5Fpt%2FDocuments&ga=1
https://reapn-my.sharepoint.com/personal/comunicacao_eapn_pt/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacao%5Feapn%5Fpt%2FDocuments%2FGuiar%28te%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacao%5Feapn%5Fpt%2FDocuments&ga=1

