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CNIS ASSINALA 40 ANOS 

DE DEFESA DAS IPSS 

 

Esta sexta-feira, dia 15 de janeiro, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) 

assinala 40 anos de vida, em que tem sido o rosto e a voz de milhares de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS). 

Foi a 15 de janeiro de 1981, na sequência do II Congresso das Instituições Privadas de Solidariedade Social, 

que decorreu no Porto, nos dias 14 e 15 de junho de 1980, que foi constituída, por escritura pública, a então 

União das IPSS, a qual subscreveram 43 instituições. 

O grande crescimento e as necessidades cada vez maiores de representação das IPSS espalhadas pelo 

país, exigiu uma reestruturação organizacional e, em 2003, a UIPSS daria lugar à CNIS. 

Hoje, a CNIS congrega duas Federações (da área da deficiência), três Uniões Regionais, 17 Uniões Distri-

tais e 3.026 IPSS, constituindo-se como a maior e mais representativa organização do Sector Social Soli-

dário. 

Para assinalar a data, e face aos constrangimentos da pandemia da Covid-19, a CNIS promoveu uma 

sessão comemorativa simbólica e online - https://www.youtube.com/watch?v=K-2UO3KfoDo . 

Primeiro, o presidente da Direção, padre Lino Maia, fez uma breve declaração evocativa das quatro 

décadas da Confederação e, depois, será apresentou um estudo desenvolvido por investigadores 

da Universidade de Évora. 

Este é um estudo que aborda a situação do envelhecimento da população portuguesa, com dois grandes 

objetivos: compreender e caracterizar a dependência das pessoas cuidadas nas respostas sociais de Es-

trutura Residencial Para Idosos e Centro de Dia; e desenvolver um modelo de cuidados adequados à nova 

realidade de dependência dos mais idosos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-2UO3KfoDo
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Protocolo de Cooperação entre a CNIS e a Cruz Vermelha Portuguesa 
 
Os termos do Protocolo pode ser consultado aqui 
 
 

 
 

 

• FEPCES e outros 
BTE nº 2, de 15 de janeiro de 2021 o CCT entre a CNIS e a FEPCES - Fe-
deração Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e ou-
tros – Alteração salarial e outras. 
 

• FNSTFPS 
BTE n.º 1 de 8 de janeiro de 2021 
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidari-
edade – CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em 
Funções Públicas e Sociais – FNSTFPS – Alteração salarial e outras. 
 

• FNE 
BTE nº 43, de 22 e novembro de 2020 
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solida-
riedade – CNIS e a FNE – Federação Nacional da Educação e outros – Al-
teração salarial e outras 
 

 
  
 
 
 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e dos Assuntos Fiscais 
 
Despacho n.º 314/2021 - Diário da República 
n.º 6/2021, Série II de 2021-01-11  
Aprova as alterações da declaração periódica de 
rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e ins-
truções de preenchimento 

Presidência da República 
 
Decreto do Presidente da República n.º 6-
B/2021 - Diário da República n.º 8/2021, 2º Su-
plemento, Série I de 2021-01-13 
Renova a declaração do estado de emergência, 
com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública 

 
Assembleia da República 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 1-
B/2021 - Diário da República n.º 8/2021, 2º Su-
plemento, Série I de 2021-01-13 
Modificação da declaração do estado de emer-
gência e autorização da sua renovação 
 
 
 
 
 

 
 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 6-A/2021 - Diário da República 
n.º 9/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-
14 
Altera o regime contraordenacional no âmbito da 
situação de calamidade, contingência e alerta e 
agrava a contraordenação relativa ao teletrabalho 
obrigatório durante o estado de emergência. 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/01/Protocolo-de-Coopera%C3%A7%C3%A3o-CNIS-CVP-Texto-Final.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2021/bte2_2021.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2021/bte1_2021.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2020/bte43_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153493534/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=153493525
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153493534/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=153493525
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917314/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917314/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917314/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917315/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917315/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917315/details/maximized?serie=I&day=2021-01-13&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153959842/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153959842/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153959842/details/maximized?serie=I
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Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto n.º 3-A/2021 - Diário da República 
n.º 9/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-
01-14 
Regulamenta o estado de emergência decre-
tado pelo Presidente da República 
 

 
 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto, do Tra-
balho e da Formação Profissional 
 
Despacho n.º 714-B/2021 - Diário da República n.º 
10/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-01-15  
Procede à definição dos custos unitários e respetiva 
fórmula de cálculo previstos no âmbito da medida Es-
tágios ATIVAR.PT, regulada pela Portaria n.º 
206/2020, de 27 de agosto

 
 
➢ DGS - Norma nº 021/2020 de 23/12/2020 atualizada a 14/01/2021 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19 : Vacina COMIRNATY® 
 
➢ Comunicado do Conselho Permanente da CEP sobre o novo confina-
mento 
 

  
A Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) di-

vulga a prestação de serviços de apoio por parte do gabinete de audito-

ria da CNIS, com objetivo de elaboração de relatório económico-finan-

ceiro 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 finan-

ceira da Instituição. 

Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um email para gabineteaudi-
toria@cnis.pt, enunciando no título do email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, disponi-
bilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas. 
 
 
 

Atualização da Carta Social 
 
A atualização da CARTA SOCIAL é efetuada através da plataforma disponível aqui, 
após autenticação no sistema, de acordo com os prazos estipulados (ao longo do mês 
de janeiro). 

A atualização dos elementos, por referência a 31 de dezembro de 2020, está prevista 
iniciar-se após o dia 18 de janeiro de 2021. 

 

Gabiente 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153959843/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153959843/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153959843/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154204378/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154204375
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154204378/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=154204375
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0212020-de-23122020-pdf.aspx
http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/comunicado-do-conselho-permanente-da-cep-sobre-o-novo-confinamento-c-audio/
http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/comunicado-do-conselho-permanente-da-cep-sobre-o-novo-confinamento-c-audio/
http://cartasocialrses.gep.mtss.gov.pt/pls/rses/f?p=104
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           UIPSSDB-Bragança 
 
Sessão formativa "As novas regras do Estado de Emergência e o cálculo das 
mensalidades nas respostas sociais da infância" 
 

 
Dia: 18 de janeiro, pelas 15h00, numa sessão que contará com a assessora jurídica da União, num formato 
on line, via plataforma zoom. 
Estas sessões são totalmente gratuitas para as IPSS associadas desta UIPSSDB. 
As pessoas interessadas em frequentar devem enviar e-mail para: uipssdb@gmail.com, manifestando o 
seu interesse na participação. 
No dia da Sessão, durante a manhã, os inscritos receberão o link de acesso à formação. 
 
 
 
                                                                                                         UDIPSS-Santarém 
 
➢ Acão de formação através da plataforma zoom “As novas regras do Estado de 

Emergência” 
 
Dia: 18 de janeiro, tendo a duração de duas horas (15h00/17h00) 
Inscrições de demais informações  aqui. 
 
       

➢ Foram eleitos no dia 9 de janeiro, para o quadriénio 2021/2024, os novos órgãos sociais da UIPSS de 
Santarém cujo elenco ficou assim constituído: 
 
Mesa da Assembleia Geral: 
Presidente: Helena Carona, ÍNCLUIR 
Secretária: Carla Nunes, CBESFS 
Secretária: Dulce Mota, RUTIS 
 
Direção: 
Presidente: Sónia Lobato, LENE 
Vice-Presidente: Teresa Santos Costa, CBESZA 
Tesoureiro: José Carlos Rodrigues, CBESVF 
Secretária: Vera Ribeiro, AMBESP 
Vogal: Cláudio Rodrigues, CSPSJB 
Suplente: João Filipe, ASSNSDO 
Suplente: Antonina Oliveira, CSPE 
 
Conselho Fiscal: 
Presidente: António Mor, CSP 
Vogal: Luís Amaral, APPACDM 
Vogal: António Veiga, CSPNSO 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/VmWavEcZbT1cjGp78
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UIPSS-Coimbra 
      
Formação Modular Certificada – janeiro de 2021  
Inscrições a decorrer 
+ info aqui  
 
 

 
 
 

 
APCC-Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e Comité de Rugby do 
Centro disponibilizam guia prático para implementar modalidade em institui-
ções 
 
O Guia Prático do projeto Line Break – Rugby Inclusivo é um manual com instruções 

e exercícios sobre a prática do râguebi inclusivo, que a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 
(APCC) e o Comité Regional de Rugby do Centro (CRRC) agora disponibilizam online aos interessados em 
desenvolver esta atividade desportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
19 Estruturas de Apoio de Retaguarda já estão 
operacionais ... 
19 EAR já operacionais têm uma capacidade 
máxima instalada para 1.950 utentes. Destas 
19 Estruturas operacionais, 10 têm atual-
mente ... 
 
 
CNIS aplaude voto nos lares e IPSS  

O voto antecipado é um mecanismo possível em 
todas as eleições, mas ganha este ano, em con-
texto de pandemia, uma nova relevância. 
 

Cuidadores de casas de acolhimento de crianças 
e jovens sem prioridade na vacina 

Desde o início da pandemia, unidades residenciais 

para crianças e jovens em perigo têm sido equi-

paradas a estruturas residenciais para idosos, ... 
 
Há muitos surtos (em lares) que podiam ter sido 
detetados numa fase inicial", afirma ... 

A vogal da Direção da Confederação Nacional 

das Instituições de Solidariedade (CNIS) adi-

anta ainda que o "novo confinamento impõe-se 

para salvar .. 
 

 
 

Programa Mais Ajuda 
 
Este Programa visa não só procurar novas respostas ao desafio do envelhecimento feliz, como desafiar o 
terceiro setor a desenvolver e aprofundar boas práticas, aproximando duas realidades distintas – IPSS – 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (ou equiparadas) e Startups (ou empresas de empreende-
dorismo social) que tenham em comum projetos/ serviços de apoio a idosos. 
As candidaturas ao Programa Mais Ajuda decorrem até 28 de fevereiro de 2021. 
 

DIVERSOS 

 

 

 IMPRENSA 

http://rotass.cnis.pt/uipss-coimbra-formacao-modular-certificada-janeiro-de-2021-inscricoes-a-decorrer/
http://rotass.cnis.pt/apcc-e-comite-de-rugby-do-centro-disponibilizam-guia-pratico-para-implementar-modalidade-em-instituicoes/
http://rotass.cnis.pt/apcc-e-comite-de-rugby-do-centro-disponibilizam-guia-pratico-para-implementar-modalidade-em-instituicoes/
http://rotass.cnis.pt/apcc-e-comite-de-rugby-do-centro-disponibilizam-guia-pratico-para-implementar-modalidade-em-instituicoes/
http://www.dropbox.com/s/y9x9d2kgw9yzcuk/210113_CI_APCC_LineBreak-GuiaPratico.png
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=19-estruturas-de-apoio-de-retaguarda-ja-estao-operacionais
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=19-estruturas-de-apoio-de-retaguarda-ja-estao-operacionais
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=19-estruturas-de-apoio-de-retaguarda-ja-estao-operacionais
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=19-estruturas-de-apoio-de-retaguarda-ja-estao-operacionais
https://www.rtp.pt/noticias/pais/cnis-aplaude-voto-nos-lares-e-ipss_a1288520
https://www.rtp.pt/noticias/pais/cnis-aplaude-voto-nos-lares-e-ipss_a1288520
https://www.rtp.pt/noticias/pais/cnis-aplaude-voto-nos-lares-e-ipss_a1288520
https://www.rtp.pt/noticias/pais/cnis-aplaude-voto-nos-lares-e-ipss_a1288520
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2021/01/11/sociedade/noticia/cuidadores-casas-acolhimento-criancas-jovens-prioridade-vacina-1945566&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI1NDQwNzk1MDY4MDIwNTUxNTIyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHh3bhQpm4-zx7SRnEyJSkyP_sGUg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2021/01/11/sociedade/noticia/cuidadores-casas-acolhimento-criancas-jovens-prioridade-vacina-1945566&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI1NDQwNzk1MDY4MDIwNTUxNTIyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHh3bhQpm4-zx7SRnEyJSkyP_sGUg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.saudemais.tv/noticia/27184-ha-muitos-surtos-em-lares-que-podiam-ter-sido-detetados-numa-fase-inicial-afirma-confederacao-nacional-das-instituicoes-de-solidariedade-cnis&ct=ga&cd=CAEYASoUMTM5NjY4Njk4NzgwNzEwMDQyNDYyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEr5IhLLcoZEO-8QX4lZga9ncvylQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.saudemais.tv/noticia/27184-ha-muitos-surtos-em-lares-que-podiam-ter-sido-detetados-numa-fase-inicial-afirma-confederacao-nacional-das-instituicoes-de-solidariedade-cnis&ct=ga&cd=CAEYASoUMTM5NjY4Njk4NzgwNzEwMDQyNDYyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEr5IhLLcoZEO-8QX4lZga9ncvylQ
https://maisajuda.pt/
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Webinar 14º Aniversário da CPV - Voluntariado em Tempos de Pandemia  
 
Dia: 19 de janeiro, às 11h00. A sessão terá a duração prevista de 1h, terminando às 
12h00. 
Uma iniciativa da Confederação Portuguesa do Voluntariado  
 

O tema da sessão é o Voluntariado em tempos de pandemia: As Novas Geografias do 
Voluntariado. O objetivo geral é refletir sobre os impactos da pandemia no futuro do voluntariado em 
Portugal. 
Para se inscrever, basta preencher este formulário até dia 18 de janeiro às 13h00. Ser-lhe-ão enviados 
os dados do evento nesse dia. 
 

 

Lino Maia 

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, cum-
prir 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 promo-

ção 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 di-
vulgação 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, am-
biental, 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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGvMWIcXiN6qXn0xyQIEbS_YyjDikSvUgoSJzbp-hh-s9bA/viewform
http://www.somosipss.pt/
https://www.tfa.pt/
http://www.somosipss.pt/
http://www.somosipss.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCG0RujALFcJ0GZB40brVZow
https://www.tfa.pt/
mailto:p.tfa.geral@gmail.com

