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WEBINAR “O Que vai Mudar na Comunicação de Frequências” 
Implementação, na Segurança Social Direta (SSD), de uma nova 
versão do módulo de comunicação de frequências de utentes de 
respostas sociais, prevista para o final do mês de maio de 2021. 
 
Dia: 11 de maio às 14h30
  
No âmbito 

Cooperação 
estratégica 

com o setor 
social e soli-
dário, e na 
senda do pre-
visto no Pro-

grama de Recuperação e Resiliência (PRR), no 
âmbito do investimento na transição digital, o ISS, 
I.P. pretende reforçar o seu compromisso de me-
lhoria progressiva dos sistemas de informação de 
segurança social nessa área. Esta melhoria, no que 
respeita às respostas sociais sujeitas à comunica-
ção de frequências, visa promover a desmateriali-
zação, simplificação e tendencial automatização 
desse processo, potenciando pagamentos mais cé-
leres. 
Resumidamente, com esta nova versão, pretende-
se simplificar o processo de consulta, registo e va-
lidação da informação relativa às frequências na 

SSD, bem como assegurar uma melhoria no de-
sempenho do módulo. 
 
Para facilitar a adaptação dos atuais utilizadores do 
módulo de comunicação de frequências, à nova 
versão, vamos promover a realização do webinar 
em epígrafe, que será endereçada brevemente 
para as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS).  
 
Informo ainda que estarei no início da sessão de 
abertura do webinar. 
 
À semelhança de outras, também esta sessão será 
realizada através da plataforma Microsoft Teams (e 
gravada para visualização posterior), bastando 
aceder AQUI  
 
Catarina Marcelino 
Vice-presidente do ISS 

 
 

 
 

 Curso  
 "As Respostas Sociais no Percurso de Cuidados  
 à Pessoa com Dependência - Capacitação de  
 Cuidadores" 

 
Na sequência do trabalho conjunto previamente desenvolvido e da apresenta-
ção do Relatório a Universidade de Évora e o Comprehensive Health Research 
Centre, em articulação com a CNIS, vão ser realizadas um conjunto de inicia-
tivas com o duplo objetivo de: 
• Capacitar os profissionais e as IPSS para a utilização de alguns instrumentos 
de 
avaliação diagnóstica, principalmente ao nível da funcionalidade das pessoas 
idosas; 
• Capacitar os profissionais com competências de intervenção terapêutica des-
tinadas a pessoas com dependência e direcionadas para a prevenção da de-
terioração cognitiva e mobilização em diferentes situações de cuidados.  
 
+ Info aqui 

 
 

➢ “As Respostas Sociais no Percurso de Cuidados à Pessoa com Dependência”- Relatório do Estudo 
de Intervenção Complexa 
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https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWJiOTQzNTYtOTA5OS00MjRiLWI0MzYtOWYzNTczYmU3OTI3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220144f955-d002-43b2-b20d-9cd06a7b1bdc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cc35a51d-91e0-4f22-a196-93cdbe0820a3%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=778039ef-f594-41e1-9de0-81f5494afcee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/05/Forma%C3%A7%C3%A3o-As-Respostas-Sociais-no-Percurso-de-Cuidados-%C3%A0-Pessoa-com-Depend%C3%AAncia.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/05/Relatorio-Estudo-de-Intervencao-Complexa-As-Respostas-Sociais-....pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWJiOTQzNTYtOTA5OS00MjRiLWI0MzYtOWYzNTczYmU3OTI3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220144f955-d002-43b2-b20d-9cd06a7b1bdc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cc35a51d-91e0-4f22-a196-93cdbe0820a3%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6e8c5642-3ce1-48ee-af4a-e08386ab7f26&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Ciclo de Webinar’s “A Vida e os Direitos das Pessoas com Deficiência”  

A CNIS – Confederação Nacional das Instituições 

de Solidariedade vai realizar, nos dias 19 e 20 de 

maio de 2021, um Ciclo de Webinar’s “A Vida e 

os Direitos das Pessoas com Deficiência” onde 

serão abordados temas de grande relevância para 

as Pessoas com Deficiência e as Instituições do 

Setor Social e Solidário. 

Na manhã do dia 19 de maio, a reflexão incidirá 

sobre a Intervenção Precoce na Infância (Painel 

1), onde se abordarão as perspetivas de ação futu-

ras do SNIPI - Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância, a sua transversalidade e o pa-

pel do Setor Social e Solidário na sua concretiza-

ção. Ainda no mesmo dia, da parte da tarde, será 

debatida a Educação Inclusiva (Painel 2), a sua 

significância, a função dos Centros de Recursos 

para a Inclusão na inclusão das Crianças e Jovens 

e o papel do Setor Social e Solidário na concretiza-

ção deste desígnio. 

A manhã do dia 20 de maio será dedicada à For-

mação Profissional e Empregabilidade (Painel 

3) com intervenções relativas às medidas de em-

prego e formação profissional para as Pessoas 

com Deficiência, a sua concretização e desafios fu-

turos e o papel que as Instituições de Solidariedade 

Social desempenham na promoção da empregabi-

lidade das Pessoas com Deficiência. Para concluir 

o ciclo, a tarde será dedicada ao debate sobre o 

Direito à Vida Independente na Comunidade 

(Painel 4), no qual serão refletidos temas tão diver-

sos quanto absolutamente basilares para as Pes-

soas com Deficiência, designadamente o regime do 

maior acompanhado, respostas sociais para maio-

res de 18 anos, a não institucionalização e os cen-

tros de apoio à vida independente. O encerramento 

do evento, após apresentação das conclusões pelo 

Presidente da Direção da CNIS, Lino Maia, será 

efetuado pela Secretária de Estado da Inclusão das 

Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.  

O programa completo deste Ciclo de Webinar´s 

poderá ser consultado aqui 

O evento, de inscrição obrigatória, está organi-

zado como um Ciclo de Webinar´s podendo os par-

ticipantes optar por se inscreverem em todos os 

painéis ou apenas nos painéis com a temática 

pretendida, formalizando a inscrição aqui  ou atra-

vés do link abaixo: https://us02web.zoom.us/webi-

nar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w

 

Presidência do Conselho de Ministros

Decreto-Lei n.º 29-B/2021 
Estabelece o modelo de governação dos fundos 
europeus atribuídos a Portugal através do Plano de 
Recuperação e Resiliência 

 
Extracto: 
Artigo 5.º 
Órgão de acompanhamento 
1 - A estrutura responsável pelo acompanha-
mento do PRR é a CNA. 

2 - A CNA é presidida por uma personalidade inde-
pendente de reconhecido mérito designada pelo 
Primeiro-Ministro e integra os seguintes membros: 
h) Um representante da Confederação Nacional 
das Instituições de Solidariedade 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46-
B/2021 
Cria a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» 

 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/05/Programa-do-Ciclo-Webinars.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162756795/details/maximized?serie=I&day=2021-05-04&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162756796/details/maximized?serie=I&day=2021-05-04&date=2021-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162756796/details/maximized?serie=I&day=2021-05-04&date=2021-05-01


05    

 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt  

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 3 

NOTÍCIAS À SEXTA 

07.05.2021 

 

.2019 

 

.2019 

 

 
 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Ministra 
 
Despacho n.º 4673/2021 162906689 
Designa os membros do Conselho de Gestão do Fundo de Restruturação do Setor Solidário 
Extracto: 

3.2 - Como membros do Conselho de Gestão designados pelas entidades representativas das instituições sociais, conforme 
previsto no n.º 2, alínea d), e n.º 5, ambos do artigo 11.º do mesmo diploma legal: 
a) Eleutério Manuel Alves, como representante da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, sendo substitu-
ído por Goreti Teixeira, como membro suplente 

 
 

 

Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada a 04/05/2021 
Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 

Prémios BPI Fundação” la Caixa” Infância 
Candidaturas: de 11 de maio a 7 de junho de 2021 
 
No âmbito desta 
edição do Prémio 
BPI “la Caixa: In-

fância serão apoiadas ações que se insiram nas li-
nhas prioritárias: Ações de apoio socioeconómica for-
mal: reforçar escolar, acompanhamento familiar; 
Ações de apoio socioeducativo informal: lazer e tem-
pos livres, projetos de transição para a vida adulta; 
Apoio social básico: cesso a bens e serviço básicos 

(alimentação, higiene, subsídios alimentação); De-
senvolvimento de competências parentais: capacita-
ção para o exercício de uma parentalidade positiva; 
Apoio à primeira infância: programas de prevenção 
individual e comunitária; Apoio sociossanitário para 
melhoria da qualidade vida da infância em situação 
de doença crónica. 

 
+ Info aqui

                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Curso Intensivo de Planeamento Estratégico  
Formador: Doutor António Batista (Professor da Universidade Católica) 
Dia: 28 de maio e 1 de junho| 9h30/13h00 - 14h30 e as 18h00  
 
No formato Formação-ação permitindo que esta ação seja uma efetiva ferramenta de melhoria do Sistema 
de Gestão da Formação. Os formandos devem ser portadores de informação, sobre a entidade de onde 
provêm, para que se possam efetuar uma simulação ao respetivo Plano Estratégico. 
Os formandos serão acompanhados posteriormente (online) sobre os trabalhos que pretendam fazer. 

Para mais informações e inscrições, clique aqui. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/162906689/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=162834834
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://fundacaolacaixa.pt/pt/programas-sociais/premios-bpi-fundacao-la-caixa/premio-bpi-fundacao-la-caixa-infancia
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:32555239-4c13-447a-b489-831fdb467f63#pageNum=1
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Webinar "Hipertensão" e apresentação de  
Protocolo de Colaboração com a Farmácia 
Nova Central 
Dia: 11 de Maio - 21h00 - Via Zoom 
 
A Hipertensão é um tema que nos é muito caro, nas 
IPSS's, pelo que a UIPSSDB, em parceria com a 
Farmácia Nova Central, promove este webinar que 
terá a participação do Dr. António Pedro Machado, 
autoridade máxima no que diz respeito à hiperten-
são, sobre a necessidade da realização da MAPA 
48. 

A participação é gratuita.  
Tópico: Reunião MAPA 
 
Aceda à Reunião Zoom através de:  
https://us02web.zoom.us/j/88093018047?pwd=
THlPamt3bWVCU2JLZUlqcUEzQVluUT09 
 
Meeting ID: 880 9301 8047 
Passcode: 750926 
 
 
 

 
       
Webinar  “Atualização e revisão dos Planos de 
contingência e dos Planos de Visita” 
 
Dia: 14 de maio das 15h00 às 17h00 
Objetivo: Dotar os participantes de conhecimentos 
sobre atualização e revisão dos planos de contin-
gência e dos planos de visita 
Inscrições aqui 
 

Webinar “Responsabilidade Legal dos Diretores 
Técnicos”  
 
Dia: 17 de junho das 15h00 às 17h00    
Objetivo: Dotar os participantes de conhecimentos 
sobre a responsabilidade legal dos diretores técni-
cos 
Inscrições aqui 
 

 
 

Seminário “Código contributivo. Aplicação prática e incentivos à contratação”

Dia: 17 de maio das 15h00 17h00 
Conteúdo Programático:  
• Enquadramento Legal;  
• Regime Geral Trabalhadores por conta de Outrem  
        - Obrigações Contribuintes  
        - Base de Incidência Contributiva: Sujeição e  
        - Isenção 
• Incentivos à contratação 
        - Segurança social 

                                      »    Inscrições aqui

 
 
 
 

Apresentação da Coletânea “Poesia que Queres Tu?”, via zoom 
Dia: 8 de maio às 21h30 
Um convite do Presidente da APOIO-Associação de Solidariedade Social e do Animador da Noite de Poesia 
do Fórum-Apoio 
ID da reunião: 833 9610 9649 
Acesso: POESIA 
 

https://us02web.zoom.us/j/88093018047?pwd=THlPamt3bWVCU2JLZUlqcUEzQVluUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093018047?pwd=THlPamt3bWVCU2JLZUlqcUEzQVluUT09
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventMVRsgpoZ
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventMVRsgpoZ
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braganca-a-atualizacao-e-revisao-dos-planos-de-contingencia-e-dos-planos-de-visita/2021
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventdCloePmt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventdCloePmt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braganca-a-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos/2021
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210401-aveiro-duas_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventpkSsqGZD
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro-a-o-codigo-contributivo-e-incentivos-a-contratacao/2021
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I festival de Teatro Infantil da Batalha 
 
De 17 a 21 de maio  
  
Uma iniciativa do Centro Infantil Moinho de Vento. Uma IPSS que funciona na 
Vila da Batalha, desde 1985. 
 
Transmissões em direto em:  
https://www.facebook.com/Centro-Infantil-Moinho-de-Vento-

103653623108856  
  
 
 
 
 
 
Projeto de investigação "Estilos de pensamento e formas de lidar com a adversidade" 
O grupo de investigação em Desenvolvimento do Adulto e Envelhecimento da Escola de Psicologia da 
Universidade Minho está a desenvolver um projeto de investigação sobre os estilos de pensamento e formas 
de coping, espera com este estudo trazer novos dados não só para compreender as formas como as pes-
soas lidam com dificuldades, mas, também, para conhecer quanto usam diferentes formas de pensamento. 
Este estudo vai permitir avanços no conhecimento sobre processos de desenvolvimento dos adultos. Se 
quiser participar, contacte: 
https://eeguminho.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00OxdKkPBSsMxBX

 
Agência de empregabilidade dedicada a pessoas com deficiência – Valor T 
 

Na Valor T apoiamos talentos e competências e trabalhamos oportunidades para pessoas e empresas que 
querem fazer a diferença. Somos uma agência de empregabilidade ao serviço das pessoas com deficiência. 
 
 

 
Certificação COVID Tested & GO. 
  
A Certificação COVID Tested & GO enquadra-se na Missão da Cruz Verme-
lha Portuguesa e na responsabilidade de gestão e implementação da res-
posta de testagem à COVID-19, a nível nacional, como complemento à rede 
de Postos Fixos e Equipas Móveis distribuídos pelo país que permitiram, no 

último ano, testar milhares de pessoas.  
Esta certificação consiste num plano de testagem regular e personalizado, à medida de cada entidade, que 
visa torná-la mais eficaz na prevenção e controlo da Pandemia. 
 

DIVERSOS 

 

 

https://www.facebook.com/Centro-Infantil-Moinho-de-Vento-103653623108856
https://www.facebook.com/Centro-Infantil-Moinho-de-Vento-103653623108856
https://eeguminho.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00OxdKkPBSsMxBX
https://valort.scml.pt/valort/
https://testescovidcvp.pt/covid-tested-go/
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17ª Sessão do Simpósio InterAções  
“Respostas sociais integradas e a relação com a comunidade” 
 
Dia: 12 de maio às 14h30 
A 17ª Sessão do Simpósio InterAções procura assim refletir sobre a forma de ino-
var, investir e adequar as respostas sociais de proximidade para que estas se cons-
tituam como verdadeiros dinamizadores das relações intergeracionais, da participa-
ção e cidadania.  

                                      Programa e inscrições aqui 
 
 

 
 

 

Lino Maia 

https://www.scml.pt/projetos-e-fundos/interacoes/sessao-17/
https://www.scml.pt/projetos-e-fundos/interacoes/sessao-17/

