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A CNIS vai levar a efeito em parceria
com a RH mais 6 Ações de Formação UFCD-Unidade de Formação
de Curta Duração (10746) “Segurança e Saúde no Trabalho Situações - Epidémicas /Pandémicas”.
A Unidade de Formação de curta duração pretende dotar os profissionais
responsáveis pelo apoio aos Serviços
de Segurança e Saúde no Trabalho,
das várias respostas sociais das IPSS
do âmbito da CNIS, de conhecimentos
e ferramentas que lhes permitirão assegurar a prevenção e mitigação de epidemias/pandemias no local de trabalho
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As UFCD´ s com uma duração de 25 horas serão realizadas a distância de acordo com o seguinte:
 Sessões síncronas: com a duração de 8 horas através de vídeo conferência com recurso à plataforma
Microsoft Teams.
 Sessões assíncronas: com uma duração de 17 horas com recurso à plataforma de Elearning da
Rhmais.
» Calendarização:
Grupo 09 | Início: 14/10 - Fim: 27/10 | Sessões Teams: 15/10, 20/10, 22/10 e 27/10 (18h00 - 20h00)
Grupo 10 | Início: 19/10 - Fim: 30/10 | Sessões Teams: 20/10, 23/10, 27/10 e 30/10 (10h30 - 12h30)
Grupo 11 | Início: 22/10 - Fim: 04/11 | Sessões Teams: 26/10, 28/10, 02/11 e 04/11 (18h00 - 20h00)
Grupo 12 | Início: 27/10 - Fim: 09/11 | Sessões Teams: 28/10, 02/11, 04/11 e 09/11 (10h30 - 12h30)
Grupo 13 | Início 02/11 - Fim: 13/11 | Sessões Teams: 03/11, 06/11, 10/11 e 13/11 (15h30 - 17h30)
Grupo 14 | Início: 05/11 - Fim: 18/11 | Sessões Teams: 05/11, 11/11, 12/11 e 18/11 (10h30 - 12h30)

3

A formação é gratuita, mas sujeita a inscrição através deste link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AgXHE2JIbkSen97e6ogaZT7rCH-TUYRJlmdq4V4Ud5JUMENUIPSS
VjdPQkwwSUw4UFBHQ0E4NjFGQkdRVyu
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Assembleia da República
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Apreciação da aplicação do estado de emergência, declarado pelo Decreto do6Presidente da República n.º
17-A/2020, de 2 de abril
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Finanças e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Saúde
Despacho n.º 9655/2020 - Diário da República n.º 195/2020, Série II de 2020-10-07 144715660
Determina que o membro do Governo responsável pela área da saúde pode autorizar o recrutamento, pelos
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial, através
da celebração de contratos de trabalho sem termo, de até 30 profissionais para as equipas comunitárias de
saúde mental para a população adulta

Estágios ATIVAR.PT
Promotores:
Pessoas singulares ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos.
O Regulamento pode ser consultado aqui
O período para apresentação de candidaturas à medida Estágios ATIVAR.PT decorre entre as 9h00
do dia 1 de outubro de 2020 e as 18h00 do dia 18 de dezembro de 2020 (aviso de abertura de
candidaturas)

Fundação ADFP
Programa comemorativo do dia
mundial da Saúde Mental 2020
Fundação quer inaugurar Residência de Apoio Máximo
A Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional tem para inaugurar uma Residência de Apoio Máximo para 24 doentes,
integrando os Cuidados Continuados
para pessoas com doença mental. A
criação desta unidade, a primeira na
CIM de Coimbra com esta tipologia, já
foi publicada no Diário de República
aguardando só que a ARS (Administração Regional de Saúde) se decida a
avançar com o processo.
Ler +

Bolsa de Disponíveis para IPSS – COVID-19
Apresentação Pública
Dia: 14 de outubro, pelas 10h30, no Campus de Lisboa da
Universidade Católica Portuguesa
Uma iniciativa da UNITATE - Associação de Desenvolvimento da Economia Social
O principal intuito desta nova ferramenta passa por oferecer
às IPSS de Portugal um espaço virtual único através do qual
possam difundir ofertas de emprego e de voluntariado e interagir diretamente com cidadãos cujo perfil de competências e de disponibilidade se enquadre no referencial por si
idealizado e, ao mesmo tempo, por agregar, ao nível de todo
o território nacional, o interesse dos cidadãos em trabalhar
ou integrar iniciativas de voluntariado nas instituições sociais.
O registo, gratuito, da instituição interessada neste novo
portal, é acessível através do link: http://bolsa.ipss.pt
A sessão de lançamento da Bolsa de Disponíveis será
transmitida em direto no Facebook em https://www.facebook.com/ipss.pt e no Canal do YouTube da UNITATE
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Webinar: Programas de Financiamento a Projetos / Apoios a Clubes
Dia: 16 de outubro, pelas 18h30
Organização: APCAS - Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal em
parceria com a Câmara Municipal do Seixal
Inscrição: (até dia 12 de outubro) gratuita e online através do link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1y8AmubOnP2KrFnvxpcEQ5jh5JeV1oVzWb3xxU6L2U3c/viewform?edit_requested=true

Bragança: Santos Mártires distinguidos com Selo Protetor
O Centro Social Paroquial dos Santos Mártires,
em Bragança, foi distinguido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens no âmbito da 3.ª edição do
Projeto “Selo Protetor”.
O “Selo Protetor” é um sistema integrado de
gestão do risco e perigo e representa uma oportunidade de autodiagnóstico e capacitação dirigida às entidades com competência em matéria
de infância e juventude no âmbito da promoção
e proteção dos direitos da criança.

Inspirado em experiências nacionais e internacionais já testadas, foi desenhado para fornecer
informação e orientação que auxilia as entidades que trabalham com crianças e jovens.
Receber o selo protetor significa que a entidade
tem o foco nos direitos das crianças, criando
metodologias pró-ativas de promoção desses
mesmos direitos.
A distinção será entregue no próximo dia 4 de
novembro, na Figueira da Foz.
O Projeto tem o apoio do Fórum Govint e do
ISCTE

IMPRENSA
Brigadas de Intervenção Rápida nos lares com ajuda de equipas distritais
... da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), Maria João ... As equipas distritais, sublinhou a presidente da CNIS, “não são ...

DIVERSOS
» Conferência “Diagnóstico e Perspetivas ao nível do emprego e das necessidades sociais
resultantes da pandemia da doença COVID-19”

A Comissão de Trabalho e Segurança Social promoveu no dia 6 de setembro, a Conferência "Diagnóstico e
perspetivas ao nível do emprego e das necessidades sociais resultantes da pandemia da doença COVID-19".
A CNIS esteve representada na Conferência pelo seu presidente, Pe. Lino Maia, no Painel II – Análise do terceiro Setor
Para visualização consultar o seguinte link
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Fórum Nacional de Saúde Mental 2020 sob o lema "Cooperação
Entre Respostas: Desafios Atuais e Futuros"
Dias: 22 a 23 de outubro, Auditório do Alto dos Moinhos, em Lisboa
O evento, que é uma iniciativa do Programa Nacional de Saúde Mental,
realiza-se pela primeira, sendo esta edição dedicada à área da Reabilitação Psicossocial, Profissional e Economia Social.
A CNIS estará representada no III Painel – A Sustentabilidade das Associações, IPSS, Cooperativas e ONG’s.
O programa e outras informações podem ser consultadas aqui.

A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibilidade de usufruírem
de um website institucional, que lhes proporcione uma maior aproximação com a comunidade, divulgar as
suas áreas de intervenção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obrigações legais, e, por outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social.
Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…
Juntos, Somos IPSS
Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da accountability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria
com a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra,
e tem como objetivos:
1.

Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham de website a divulgação online da prestação de contas a que são obrigadas e de outra informação voluntária que
cubra os aspetos sociais e económicos da sua atividade (Plataforma somosipss.pt);

2.

Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos stakeholders e ao
Setor da Economia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social,
ambiental, financeira e económica;

3.

Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do desempenho das
IPSS.

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Instituições. Saiba
mais sobre somosipss.pt aqui e aqui! Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com
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Aconselhamento psicológico no SNS 24
https://www.sns24.gov.pt/guia/aconselhamento-psicologico-no-sns-24/

Lino Maia
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