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Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participou no Conselho Geral da CNIS

“O Vosso papel não é só insubstituível, como é fundamental na sociedade portuguesa”
Quando se assinala um ano de pandemia, a CNIS realizou um Conselho Geral extraordinário , que contou
com um convidado muito especial.
Em época de balanços, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa quis de viva voz participar
na reunião por vídeo conferência, que juntou à distância todas as Uniões Distritais e Regionais e as Federações, para apresentar a sua visão deste último ano, mas, essencialmente, para agradecer às instituições e reconhecer a dedicação dos trabalhadores e dirigentes “pelo serviço a Portugal”.
As palavras do Senhor Presidente da República podem ser ouvidas AQUI
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Sessão de Apresentação do Estudo
“Importância das IPSS nos cuidados às Pessoas com Dependência”
Estudo promovido pela CNIS e coordenado pela Universidade de Évora
Dia: 11 março | 15h - 17h30
Faça a sua inscrição gratuita, mas obrigatória até 11 de março aqui
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LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto n.º 3-F/2021
Regulamenta o estado de emergência
decretado pelo Presidente da República

Prémio BPI Fundação "la Caixa"
Capacitar
É um prémio que visa apoiar projetos sociais que promovam a melhoria da qualidade de vida, o emprego e a autonomia
de pessoas com deficiência.
Candidaturas até 15 de março
+ info
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» Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 26/02/2021
COVID-19 : Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2
» Orientação nº 003/2021 de 02/03/2021
Campanha de Vacinação Contra a COVID-19: Centros de Vacinação COVID-19
» Pessoas com trissomia 21 passam a estar nos grupos prioritários para a
vacinação
A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que as pessoas com trissomia 21 vão fazer parte dos grupos prioritários para a vacinação contra a COVID19.

SEGURANÇA SOCIAL
Guia
Acolhimento Familiar Crianças e Jovens
(03.03.3021)

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

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

2

05

Sites:

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

।

www.rotass.cnis.pt

.2019
.2019

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Sessão online “Prestação de Contas e
Obrigações Legais e Fiscais nas IPSS e as Formalidades na Apresentação de Contas 2020"
Dia: 16 de março com início às 15h00 e terminus
às 17h00.
O Seminário que se pretende muito prático, esclarecerá dúvidas sobre o processo e formalidades na
Apresentação de Contas relativas a 2020.
Oradora: Paula Duarte
Inscrição aqui

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 Direção da UDIPSS apresenta o novo logotipo.
Um logotipo constituído por arcos que representam a missão desta União:
apoiar as instituições do distrito, mas que também caracterizam o apoio, a base
e o suporte dado às Instituições.
Os quatro ícones nas diferentes cores, representam as quatro áreas apoiadas pela nossa UNIÃO: crianças,
jovens, deficiência e idosos, com um denominador comum e transversal, a saúde mental.
Por sua vez, a interligação dos quatro ícones traduz o apoio, a colaboração e a solidariedade institucional.
Mas também nas cores encontramos significado: ao vermelho, amarelo, azul e verde, associamos dinamismo, proteção, sabedoria, profissionalismo, confiança e equilíbrio.

Centro Qualifica do Centro Social de Ermesinde (CQ CSE)
CQ do CSE é uma resposta que visa aumentar a qualificação escolar/ profissional de
adultos com idade igual ou superior aos 18 anos e, excecionalmente, jovens que não
se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho (NEET).
Inscrições em: https://forms.gle/zZiEdsqbfrpFP9As7
+ Info
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DIVERSOS

IMPRENSA
» Covid19: Presidente da República elogia

Relatório "Portugal, Balanço Social 2020"

resposta das Instituições de Solidariedade
... geral extraordinário da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), realizado esta segunda-feira
através de videoconferência.

Uma parceria entre a Fundação "la Caixa", o BPI e
a Nova SBE, no âmbito da Iniciativa para a Equidade Social.

» Mais despesas, menos verbas do Estado.
Dois terços das IPSS com dificuldades financeiras
... pela Universidade Católica do Porto, em
colaboração com a Confederação Nacional
das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS).

» Lançamento da nova Estratégia Europeia
para a Deficiência é ...
Lançamento da nova Estratégia Europeia para a Deficiência é «um grande momento» ... Secretária de Estado da Inclusão
das Pessoas com Deficiência, Ana ...
A nova estratégia (2021-2030) assenta em
três grandes pilares: ...

O relatório Portugal, Balanço Social 2020, apresentado no dia 3 de março, inclui um capítulo especial dedicado ao impacto da primeira vaga da
pandemia COVID-19 nos segmentos da população
com maior fragilidade económica e em situação de
pobreza.
Neste documento foram reunidas diversas fontes
de dados para avaliar o impacto da crise pandémica em áreas como saúde, educação, mercado
de trabalho, poupança, consumo e endividamento.
Ver relatório

ver sumário executivo

Setor social quer "no mínimo" dobro das verbas ou acesso ...
Setor social quer "no mínimo" dobro das verbas ou acesso garantido a mais fundos.

CPV Jovem I Levantamento de Organizações com Juventude
Uma iniciativa da Confederação Portuguesa de
Voluntariado: a CPV Jovem, sob a forma de grupo
de trabalho. Esta iniciativa surge no sentido de
dar voz aos jovens voluntários na defesa dos seus
interesses, mobilização e capacitação, e surge no
seguimento do webinar "Voluntariado Juvenil",
promovido no âmbito das celebrações do 14º aniversário da CPV .
A CPV pretende envolver jovens de todas as organizações confederadas que tenham voluntários

jovens, estimular sinergias e trabalho em rede.
Assim, pretende-se que seja indicado por cada
entidade 1 representante jovem para estar presente na primeira reunião da CPV Jovem, que
terá lugar, via Zoom, no dia 17 de março às
18h00. Preencham este formulário até dia 10
de março.
Posteriormente, será enviado o link de acesso à
reunião para os inscritos.
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AML - Deliberações da Assembleia Municipal de
Lisboa realizada no dia 26-01-2021
A Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão
realizada no dia 26 de janeiro de 2021, deliberou e
aprovou o documento que abaixo se indica.
Para que o mesmo possa ser consultado na íntegra deverá aceder ao sitio da AML, no endereço
abaixo indicado.
Voto nº 134/02 (CDS-PP) – Retificado – "Voto de
Louvor aos Trabalhadores do Setor Social e Solidário"
Aprovado por Unanimidade: https://www.am-lisboa.pt/303000/1/015456,000433/index.htm
.

.2019
.2019

"Vacinação contra a Covid 19 dos trabalhadores que garantem o apoio domiciliário a
pessoas idosas"

O Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da
República endereçou pergunta à Ministra da
Saúde sobre a priorização da vacinação contra
a covid-19 dos trabalhadores que dão apoio domiciliário a pessoas idosas.
A pergunta foi subscrita pelas Deputadas Paula
Santos e Dina Ferreira e Deputado João Dias.

Benefício fiscal da consignação de quota do IRS
(n.º 4 e 6 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho)
Entidades com processo deferido para:
•
2020

Lino Maia
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