NOTÍCIAS À SEXTA
26.02.2021
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

.2019
.2019

Apresentação do estudo sobre “O Impacto da Pandemia de COVID-19 nas
IPSS e seus Utentes”
No dia 2 de março de 2021, entre as 17h30 e as 19h30, vai decorrer, via
Zoom, o webinar de apresentação do estudo sobre “O Impacto da Pandemia de COVID-19 nas IPSS e seus Utentes” promovido pela ATES – Área
Transversal de Economia Social da Universidade Católica Portuguesa no
Porto, em colaboração com a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.
Programa
Abertura
Prof.ª Dr.ª Isabel Braga da Cruz, presidente da Católica no Porto
Apresentação do estudo "O Impacto da Pandemia de COVID-19 nas IPSS e seus Utentes"
Equipa de investigação
Contributos ao estudo
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Prof. Dr. Américo Mendes, coordenador da ATES

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 14-B/2021
Alarga o apoio excecional à família no âmbito da suspensão das
atividades letivas e não letivas presenciais.
Nota: Já foi disponibilizada a nova declaração para requerer o
Apoio Excecional à Família no âmbito da suspensão das atividades
letivas e não letivas presenciais.
A nova declaração deve ser preenchida pelos trabalhadores e entregue às entidades empregadoras.
+ info aqui

Decreto-Lei n.º 16-A/2021
Altera o regime de proteção nas
eventualidades de invalidez e velhice dos beneficiários do regime
geral de segurança social

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

3

IPSS

1

05

Sites:

NOTÍCIAS À SEXTA
19.02.2021
www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e Saúde
Portaria n.º 45/2021
Estabelece o regime de definição de preços e de
responsabilidade na repartição e assunção dos
encargos pelas diferentes entidades envolvidas.
Nota: Esta portaria também fixar os respetivos preços dos cuidados de saúde, de saúde mental e de
apoio social prestados nas seguintes unidades e
equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)
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Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro
de Estado e das Finanças, da Ministra da Saúde e da Secretária de Estado da Ação Social

Despacho n.º 2082-A/2021 - Diário da República n.º 38/2021, 1º Suplemento, Série II de
2021-02-24
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e
as Administrações Regionais de Saúde, I. P., a
assumir os compromissos plurianuais no âmbito
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

Presidência da República
Decreto do Presidente da República n.º 21A/2021
Renova a declaração do estado de emergência,
com fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública

Resolução da Assembleia da República n.º
69-A/2021
Autorização da renovação do estado de emergência

8ª edição, o Prémio AGIR será dedicado à "Inovação Social na resposta à COVID19"
Candidaturas: 1 de março de 2021 a 30 de abril de 2021
Serão premiados projetos que demonstrem a capacidade de adaptação, superação
e resiliência para conceber e concretizar soluções inovadoras e empreendedoras
em benefício das necessidades prementes dos seus beneficiários, decorrente da
atual crise pandémica.
O Prémio AGIR é dirigido a associações, empresas e organizações com fins não lucrativos.
Para saber mais sobre o prémio consulte aqui o regulamento.

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 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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» Guia informativo sobre vacinação COVID-19
Este Guia inclui” Questões mais Frequentes” e um glossário em linguagem simples e acessível. O objetivo é esclarecer quem mais
precisa da vacina: os idosos e as pessoas com doença.

 Consulte as FAQ aqui

 Consulte o glossário aqui

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

UIPSSDB-Bragança

Mini Curso Prático de Ferramentas
Laborais na Gestão de Recursos
Humanos
Dia: 4 de março, pelas 14h30
Inscrições por
E-mail: uipssdb@gmail.com
Formação Modular Certificada
A UIPSS-COIMBRA promoveu
mais duas formações E-learning, em horário laboral, e uma
formação E-learning, em horário
pós-laboral, abrangendo 48 colaboradores de 7 IPSS associadas do Distrito de Coimbra.
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Ação Formativa, plataforma ZOOM
"A Contratação Pública e as IPS
Datas da 4ª Edição: dias 22, 23, 26 e 29 de março, das 9h30 às 13h00
Tem com o objetivo dotar os participantes na implicação que o Código da
Contratação Pública detém na vida das IPSS. A formação objetiva preparar os formandos na condução
de um procedimento de contratação pública.
Serão disponibilizadas minutas referentes à Contratação Pública.
Inscrições aqui
Ler mais

A AJUDARIS é uma associação particular de carácter social e humanitária de âmbito nacional, sem fins
lucrativos, que luta diariamente contra a fome, pobreza e a exclusão social.
A AJudaruis tem em desenvolvimento vários projetos como: “Histórias da Ajudaris”, “CompartilhArte”
“Arriscar, e ainda formação online "Dislexia - Da Teoria à Intervenção - Aprender a ler com o Método Fonomímico”, “A Minha mesa não é a tua mesa" 27 de março, "Reconhecer a PHDA: Ação do pessoal docente na
intervenção com alunos com hiperatividade e/ou défice de atenção".

Café Memória Fica em Casa I 27 de fevereiro, às 10h30
Esta sessão terá dois momentos importantes, a cargo da equipa do Café Memória Guimarães:
Primeiro o Dr. Miguel Gago, médico neurologista do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, que vai falar sobre “Doença de Alzheimer: novas perspetivas” e no final,
um momento de “Terapia do riso”, com a Dra. Carolina Vilano, autora do projeto «Rir
Agora».
Cada sessão terá a duração de 1 hora e 30 minutos e realiza-se com o recurso à plataforma Zoom. Para o efeito, basta aceder a este link: https://zoom.us/j/7872063580

IMPRENSA
PRR em Debate | Combate à Pobreza e Novas Respostas Sociais
'Combate à Pobreza e Novas Respostas Sociais', integrado no conjunto de 11 seminários
digitais
PRR em Debate.

Portugal anuncia plataforma europeia sobre
pessoas sem-abrigo
A plataforma que será lançada em junho pretende fazer o retrato europeu da população sem-abrigo.
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DIVERSOS
Sessão Informativa sobre Centros de Apoio à Vida Independente - CAVI
No dia 3 de março de 2021 vai ter lugar uma sessão informativa com início às 11h00 da manhã (duração
aproximada de 1:30h) sobre vida independente e CAVI.
Inscrições aqui

Educar para o direito: uma forma de (também) proteger.
Guião de procedimentos de comunicação
Neste documento evidencia-se a importância de capacitar os docentes e outros profissionais em ordem a uma abordagem das situações de risco com pleno conhecimento das instituições que integram a rede de proteção e educação para o direito,
do quadro legal em vigor e das regras de procedimento a adotar para uma eficaz e
eficiente proteção de crianças e jovens.

Confederação Portuguesa do Voluntariado
Resultados do questionário “Voluntariado em Tempo de Pandemia”, realizado
às Confederadas e representadas das mesmas entre 22 de Janeiro e 9 de Fevereiro de 2021.
+ info aqui

SICAD – Videoconferências

 Já se encontra disponível o vídeo da Videoconferência "Nutrição e Problemas
Ligados ao Álcool", que decorreu no dia 24 de fevereiro, às 10h30.
Para aceder clique aqui.

 Videoconferência com o tema “O Cérebro Humano e os Comportamentos Aditivos e Dependências”, que se realiza no dia 5 de março, às 10h00.
Faça a sua inscrição até ao dia 4 de março em: https://docs.google

Igualdade de género: prestação de cuidados na UE
Conciliação da vida profissional e familiar

» Recomendação da Comissão de 20 de fevereiro de 2013
Investir nas crianças para quebrar o ciclo vicioso da desigualdade
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Semana Nacional Cáritas, com o tema “Cáritas 65 Anos: O Amor que Transforma”
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A rede nacional Cáritas promove nos dias 28 de fevereiro a 7 de março, a sua Semana
Nacional. Uma iniciativa que procura evidenciar a ação da Cáritas no combate à pobreza
e exclusão social.

Lino Maia
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