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Programa Ativar.pt I

2ª fase de candidaturas

Um programa do IEFP destinado a dar uma resposta rápida e abrangente, através de formação
profissional, estágios profissionais e de apoios reforçados à contratação e ao empreendedorismo.
O 1.º período para apresentação de candidaturas
ao Incentivo ATIVAR.PT e aos Estágios ATIVAR.PT decorre entre as 9h00 do dia 15 de fevereiro de 2021 e as 18h00 do dia 30 de junho de
2021.
+ informação aqui

BPI e a Fundação ”la Caixa” lançam a edição
2021 dos Prémios BPI Fundação ”la Caixa”
Estão abertas as candidaturas ao Prémio Capacita
– “Promover a autonomia de pessoas com deficiência”
Sessão de esclarecimento Prémio Capacitar: Dia
22 de fevereiro às 15h

Mais informação no site do BPI e da Fundação "la
Caixa".

SEGURANÇA SOCIAL
Guia Prático - Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA)
Folheto Família de Acolhimento

Calendário candidaturas PEDEPE 2019-2020
A CNIS informa as suas associadas com a resposta
Educação Pré-Escolar que, na sequência do prolongamento do prazo de submissão de candidaturas para a Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária para 05 de
fevereiro, foi revisto o calendário com os prazos
das diferentes etapas da candidatura:
 De 15 a 26 de fevereiro – análise e correção das candidaturas
Momento para corrigir todos os erros da candidatura, sejam os identificados pelo IGEFE relativamente a ausências ou os detetados pelas Instituições após a submissão;
 De 1 a 12 de março – período de reclamação

Fica disponível na plataforma o documento com o
cálculo provisório da compensação a atribuir, devendo as Instituições verificar se o mesmo está correto e, se necessário, contestarem o valor. Se até
12 de março as Instituições não apresentarem
eventuais alegações em contrário, será disponibilizada na plataforma a decisão final. Após esta
data, é encerrada a participação das Instituições no
Programa, não havendo lugar a correções e/ou
submissões de candidaturas.
A CNIS está disponível para esclarecimento de dúvidas às suas associadas na elaboração das candidaturas, através dos contactos do Departamento
Técnico:
dep.tecnico@cnis.pt
e
226 068 614.
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» Vacinação: Simulador fase de Vacinação
Formulário Listas Fase 1

» Orientação nº 021/2020 de 06/04/2020 atualizada a 18/02/2021
COVID-19: Terapêutica nutricional no doente com COVID-19

Gabiente
A Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) divulga
a prestação de serviços de apoio por parte do gabinete de auditoria da
CNIS, com objetivo de elaboração de relatório económico-financeiro e assessoria estratégica e operacional a Instituições associadas 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 gabinete, a Instituição deverá enviar um email para gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no título do email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, disponibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Formação Online Certificada
“O Estatuto do Maior Acompanhado em tempo de pandemia”
Dia: 2 de março das 14h30h às 16h30h
Objetivos.
- A capacidade legal dos utentes
- O tratamento de dados pessoais em contexto de pandemia
- O regime excecional da recolha da temperatura, realização de testes Covid e o
tratamento destes dados com base na saúde pública
- A vacinação e a capacidade para a sua autorização/recusa.
Poderá inscrever-se aqui

Fundação Dr. José Lourenço Júnior, conta já com 6 meses de implementação no terreno da Iniciativa
de Inovação Social “Saúde em Casa”
» Presss Release_01_2021
» FLYER
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Associação Vida Cristã Filadélfia, vagas em ERPI e SAD
A Associação Vida Cristã Filadélfia, Instituição Particular de Solidariedade Social, registada como tal
desde 1993, tem procurado desde a sua fundação, intervir junto dos mais necessitados, e assim, dentro
das suas capacidades, implementar os equipamentos, com as valências que vão de encontro com as problemáticas em presença na sua área de intervenção
Atualmente têm vagas nas valências de SAD e ERPI. Poderá contactar-nos para os números:
211 957 166 ou 969 847 111, de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 17h00

DIVERSOS
Audição conjunta da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da União das ...
Audição conjunta da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (Lino Maia, Presidente)
e da União das Misericórdias Portuguesas ...

2ª Videoconferência SICAD de 2021
"Nutrição e Problemas Ligados ao Álcool"
Dia: 24 de fevereiro, às 10h30
O evento é gratuito.
Inscreva-se aqui, até às 13h00 do dia 23 de fevereiro

Seminário Saúde Mental Rotas de Prevenção
Dia:25 de fevereiro
Consulte aqui o programa
A decorrer via zoom. Clique aqui para aceder

Programa “Mais Ajuda”
Candidaturas encontram-se abertas até dia 28 de fevereiro
O principal objetivo do Programa Mais Ajuda é apoiar projetos inovadores com impacto social, capazes de encontrar respostas efetivas a problemas sociais e aproximar IPSSs e Startups, potenciando a partilha de conhecimento, experiência e perspetivas.
Nesta edição, o Mais Ajuda irá apoiar projetos que promovam o envelhecimento feliz
e saudável.
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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

PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
Consulta Pública
O PRR foi elaborado com o objetivo de promover as reformas e investimentos que promovam a Recuperação e construam o Futuro.
É um amplo documento estratégico, onde estão plasmadas reformas estruturais fundamentais para assegurar a saída da crise pandémica e garantir um futuro resiliente para Portugal.

Relançamento do movimento Voz Solidária: ligue a quem mais precisa

Lino Maia
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