Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

NOTÍCIAS À SEXTA
06.03.2020
.2019

www.rotass.cnis.pt

.2019

Índice

ASSEMBEIA GERAL ORDINÁRIA DA CNIS
Dia: 21 de março das 9h45 às 13h00
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LEGISLAÇÃO
Região Autónoma da
Madeira - Assembleia
Legislativa
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/M - Diário da
República n.º 44/2020, Série I de 2020-03-03
Aprova o valor da retribuição
mínima mensal garantida
para vigorar na Região Autónoma da Madeira.

Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde
Portaria n.º 208-A/2020 - Diário da República n.º 43/2020, 1º
Suplemento, Série II de 2020-03-02
Autoriza a Direção-Geral da Saúde a assumir um encargo plurianual
até ao montante de 3 740 000,00 EUR, isento de IVA, referente à
atribuição de apoios financeiros a instituições sem fins lucrativos

Despacho n.º 3010-A/2020 - Diário da República n.º 46/2020, 1º
Suplemento, Série II de 2020-03-05

3

Fixa em EUR 3 740 000,00 (três milhões, setecentos e quarenta mil
euros) o montante disponível para programas de apoio para financiamento a projetos pontuais, a atribuir pela Direção-Geral da SaIPSS
úde, sejam eles nacionais ou regionais
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Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da
Saúde
Despacho n.º 2875-A/2020 - Diário
da República n.º 44/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-03
Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, temporariamente,
do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde,
devido a perigo de contágio pelo COVID-19

 O Folheto elaborado pela CNIS
sobre o Covid-19, pode ser consultado aqui

 Orientação sobre Infeção por novo
Coronavírus (COVID-19). Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas.
Informação completa sobre o Coronavírus aqui

 Instituições de resposta social devem preparar planos ...
O Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social está a tomar medidas para "acautelar as necessidades do
setor social e solidário".
Noticia completa aqui
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As candidaturas de projetos deverão ser apresentadas de 1 de março de 2020 a 30 de abril de
2020, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível através no link.
Para saber mais sobre o prémio consulte aqui o
regulamento.

Atribuição de apoios financeiros a pessoas
coletivas sem fins lucrativos
Estão abertos 10 concursos para financiamento
de projetos no âmbito do Programa Nacional para
a Infeção VIH, SIDA e Tuberculose e do Programa Nacional para as Hepatites Virais para entidades coletivas privadas sem fins lucrativos,
Ler mais

Folheto Informativo partilhado pela Administração Tributária, relativamente à entrega do
Modelo 3 de IRS e à confirmação do IRS Automático.
(rendimentos de 2019)

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-LEIRIA
Assembleia Geral
Ordinária
Dia: 24 de março pelas
16h00, na sede da União
Ordem de trabalhos aqui

UDIPSS-BRAGA
Assembleia Geral
Ordinária
Dia: 26 de março, pelas
16h30 no auditório Prof.
Manuel Isidro Alves da Faculdade de FCS da Universidade Católica de
Braga
Convocatória aqui

Plano de Formação para 2020 já está disponível
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» UDIPSS-SANTARÉM
Formação certificada
“Liderança nas IPSS – Estilos de Liderança,
Motivação e Fatores Motivacionais”
Dia: 26 de Março, no Auditório do Abrigo do Menino Jesus - Torres Novas
Podem inscrever-se aqui

» Ato Eleitoral
Quadriénio 2020/2023
Dia: 28 de março, no refeitório da Estação Zootécnica Nacional, Quinta da Fonte Boa –
Vale de Santarém, com início
pelas 12h00 e com encerramento pelas 13h00.

UDIPSS-COIMBRA I Formação
Informações sobre o Projeto de Formação Modular Certificada promovido pela UIPSSCOIMBRA, assim como, um resumo de UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração a decorrer na semana de 02 a 06 de março de 2020:
 Formação Modular Certificada
 Resumo UFCD

Seminário “Fundação COI: Percurso, Impacto e
Desafios na Infância e Juventude”

Seminário Internacional «O bem-estar subjetivo das crianças em acolhimento»

Dia: 17 de março de 2020, no Auditório Municipal
de Pinhal Novo.No ano em que a Fundação COI
assinala os 40 anos do início da atividade do Centro de Ocupação Infantil, promovemos este seminário com o propósito de comemorar esta efeméride e de fomentar o debate sobre variados temas
relacionados com a área da Infância e Juventude,
com especial ênfase no ensino, no acolhimento
institucional e na integração social de crianças e
jovens. Consulte o programa/convite.
Inscrições até dia 5 de março de 2020, preenchendo a ficha de inscrição disponível aqui

Dia: 26 de março, das 9h30 às 17h00, na Escola
Superior de Educação do Porto.
O Seminário apresenta os resultados da investigação cuja finalidade é comparar o bem-estar subjetivo das crianças que se encontram a viver em famílias de acolhimento, em casas de acolhimento e
na população em geral. O estudo abarca os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real.
É uma organização do CECCF com o apoio da
IPSS “Mundos de Vida” e da Escola Superior de
Educação do Politécnico do Porto.

APC de Coimbra lança campanha de crowdfunding para apoiar equipa de râguebi
A Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) acaba de lançar uma campanha de crowdfunding,
que permitirá a qualquer pessoa apoiar a equipa de râguebi da instituição e o projeto Line Break – Inclusive
Rugby, desenvolvido em parceria com o Comité Regional de Rugby do Centro (CRRC) e que visa criar um
movimento verdadeiramente inclusivo, a nível nacional, inspirado em alguns dos valores habitualmente associados àquela modalidade.
Ler mais
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IMPRENSA
Governo chega a acordo com Misericórdias e
IPSS para atualização dos valores pagos pela ...
Governo chega a acordo com Misericórdias e
IPSS para atualização dos valores pagos pela
prestação de serviços aos utentes. A Secretária ...

Eugénio Fonseca. "Depois da crise, a pobreza
entrou pela ...
Eugénio Fonseca. "Depois da crise, a pobreza
entrou pela classe média adentro

DIVERSOS
Jornadas e Cuidados Paliativos 2020
Lisboa I 16 de março
Fátima | 17 de março

Dia Internacional da Mulher
08.mar.2020

Lino Maia
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