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A XIV edição da FESTA DA SOLIDARIDADE, 

promovida anualmente pela CNIS (com exceção 

do ano anterior devido à pandemia), terá lugar, 

neste ano de 2021, no Arquipélago dos Açores, 

entre 6 e 9 de outubro. 

O Programa será divulgado oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisso de Cooperação 2021-2022 - Sessões explicativas 

 
Tendo decorrido no passado dia 5 de julho a 

assinatura do Compromisso de Cooperação 

para o Setor Social e Solidário - Protocolo para 

o biénio 2021-2022, a CNIS vai promover, à 

semelhança do habitual, 2 sessões explicati-

vas às IPSS associadas, nos dias 8 e 9 de se-

tembro, entre as 10h00 e as 13h00. 

Face à atual situação pandémica, as sessões 

serão realizadas na modalidade de Webinar. 

As inscrições estão limitadas a 2 participan-

tes por Instituição, preferencialmente um ele-

mento da Direção e um elemento da equipa téc-

nica, até um limite de 250 Instituições por 

sessão. As inscrições serão aceites por ordem 

de chegada. 

Cada Instituição poderá inscrever-se numa das 

sessões de acordo com a sua disponibilidade 

Sessão 3: 08 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui. 
Sessão 4: 09 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui 

 
Contactos: Para mais informações ou esclarecimentos sobre as sessões de esclarecimento contacte a 
CNIS, através do endereço cnis@cnis.pt e o telefone 226 068 614. 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qJLkPiS2Q0KqcDXHDKk9BA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZmx3xczQQGqItBfPjdz_Q
mailto:cnis@cnis.pt
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Celebração, Revisão de acordos de cooperação para assegurar o funcionamento das respostas so-
ciais: Apartamento de Autonomização e Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens 
 
 
A cooperação entre o Estado e as instituições par-
ticulares de solidariedade social ou legalmente 
equiparadas, assume uma importância central e vi-
tal ao nível do desenvolvimento de serviços, res-
postas e equipamentos sociais para a proteção so-
cial dos cidadãos. 
 
Neste contexto, o ISS,I.P., pretende celebrar acor-
dos de cooperação atípicos com as instituições par-
ticulares de solidariedade social ou legalmente 
equiparadas para o desenvolvimento das respostas  
sociais: Apartamentos de Autonomização, dirigido 
preferencialmente para jovens estrangeiros não 
acompanhados (JENA) e Acolhimento Familiar de 
Crianças e Jovens em perigo, conforme medida 
prevista na Lei de Proteção de Crianças e Jovens 
em Perigo.  
 
As entidades interessadas, devem formalizar os 
seus pedidos, através dos formulários disponíveis 
na segurança social direta, referentes à Demons-
tração de Interesse 1/DI/2021, nos seguintes pra-
zos: 
 
- Apartamento de Autonomização, entre 26 de 
julho e 6 de agosto de 2021 
- Famílias de Acompanhamento de Crianças e 
Jovens, entre 26 de julho e 10 de setembro de 
2021  
 
 

 
 
Mais informações, incluindo as condições para o 
desenvolvimento de cada uma das respostas e os 
requisitos para a celebração dos respetivos acor-
dos, disponíveis no sítio da internet da segurança  
social, separador “Apoio Social e Programas > 
PROCOOP”. 
 
Questões relacionadas com o formulário de 
candidatura? 
 
Contacte: 
Instituto de Segurança Social, I.P. 
Gabinete de Planeamento Social, I.P. 
300 510 997  /ISS-PROCOOP@seg-social.pt         
 
Manuais de apoio ao preenchimento dos formu-
lários: 
 

 Manual - Apartamentos de Autonomização 

 Manual - Acolhimento Familiar de Crianças e 

Jovens 
 

» Regulamento Apartamentos de Autonomização 

 

»  Regulamento -  Acolhimento Familiar de Crianças 
e Jovens 
 
 
 

 
Abertas as candidaturas para Housing First 
e Apartamentos Partilhados - NOVO PRAZO   
 
Abertas as candidaturas para Housing First e 
Apartamentos Partilhados 
Aviso de protocolos para a criação de soluções 
inovadoras de Housing First e Apartamentos Par-
tilhados 
Está aberto um novo aviso de protocolos para a 
criação de soluções inovadoras de Housing 
First e Apartamentos Partilhados em todo o país 

para promover o acesso a habitação para pes-
soas em situação de sem-abrigo. 
 O prazo de submissão de candidaturas através 
da Segurança Social Direta, foi alargado até ao 
dia 10 de setembro de 2021.  
 

Para esclarecimento de dúvidas ou pedido de in-
formação adicional, deverá remeter mensagem 
de e-mail para: ISS-DDS-ENIPSSA@seg-social.pt 
 

Consulte: Aviso de Abertura - NOVO e a Legislação

SEGURANÇA SOCIAL 

 

 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/15201943/PROCOOP_Manual+de+Apoio+DI_2021_AA.doc/0e122d55-d39e-407d-a1c4-2c5ca6be5b0b
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15201943/PROCOOP_Manual+de+Apoio+DI_2021_AF.doc/5391d23a-29e8-4788-aea0-177d83a9b7bc
https://proportalbo.seg-social.pt/documents/10152/15201943/PROCOOP_Manual+de+Apoio+DI_2021_AF.doc/5391d23a-29e8-4788-aea0-177d83a9b7bc
https://proportalbo.seg-social.pt/documents/10152/15201943/PROCOOP_Manual+de+Apoio+DI_2021_AF.doc/5391d23a-29e8-4788-aea0-177d83a9b7bc
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15201943/ANEXO+APARTAMENTO+AUTONOMIZA%C3%87%C3%83O.docx/12c03f93-90d9-4953-a41b-8ac2d5dae19c
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15201943/ANEXO+ACOLHIMENTO+FAMILIAR.docx/7e203fe4-3b52-4950-a2ad-27d23eb859d0
mailto:ISS-DDS-ENIPSSA@seg-social.pt
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/Aviso+de+Abertura+2021_ENIPSSA.pdf/1e586d1f-4374-4972-9170-999bf5da03b3
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/Portaria+151_2021_16jul_candidaturas.pdf/088e9819-6eae-4e70-b232-62ff1379d09f
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Novos Guias Práticos da Segurança Social, disponibilizados durante esta semana, aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economia e Transição Digital, 
Finanças e Planeamento 

Presidência do Conselho de  
Ministros 

Educação – Direção-Geral da 
Educação

 

Portaria n.º 168-B/2021 
Alteração ao Regulamento do 
Programa APOIAR 

 

Decreto-Lei n.º 70/2021 
Aprova o regime jurídico do 
ensino individual e do ensino 
doméstico 

 

Aviso n.º 14693-C/2021 169203183 
Candidatura a acreditação de 
centros de recursos para a inclu-
são

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3ª Edição Curso Ser Dirigente de IPSS – For-
mato Online 
 
Objetivo: facultar um conjunto de conceitos, de ins-
trumentos e de estratégias, de obrigatório conheci-
mento dos Membros dos Órgãos Sociais dada a 
responsabilidade civil e criminal que a execução 
destes cargos obriga. 
+ info 
 
 

 
 
   

URIPSS Algarve - PARCERIA 

 No passado dia 02 de Agosto, teve lugar na sede da 
União, a assinatura do Protocolo com a ChildDiary, que 
dispõe de várias atividades na área da comunicação es-
cola-famílias e cumprimento das exigências das Tute-
las ao nível pedagógico, desenvolvimento de ações de 
formação, partilha de conteúdos / materiais, bem como 
um rigoroso acompanhamento da inovação e implemen-
tação da Plataforma ChildDiary. 
A plataforma permite uma dinâmica muito organi-
zada, uma ferramenta de trabalho excelente. 
A ChildDiary, dispõe neste momento de: 
Oferta das primeiras três mensalidades para as asso-
ciadas. 

  
 
 
 
 Esclarecimento da ACT  aqui 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://www.seg-social.pt/guias-praticos
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168903112/details/maximized?serie=I&day=2021-08-02&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/168903099/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/169203183/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-08-05&date=2021-08-01&dreId=169203181
https://www.udipss-porto.org/pt/43#n-43
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Documents/vacinacao_covid19.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Documents/vacinacao_covid19.pdf
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Cursos PLA - Português Língua de Acolhimento 

Uma iniciativa do Centro Social de Ermesinde a partir de setembro, e cujo objetivo é dotar 
as/os adultas/os imigrantes com as competências linguísticas necessárias à sua inclusão so-
cial e ao pedido de residência permanente ou pedido de nacionalidade. 

As/Os formandas/os têm direito a: 

• subsídio de alimentação: 4,77€/dia de formação (em sessões com duração superior a 3h); 
• bolsa de formação: 1,18€/hora de formação; 

• subsídio de transporte. 

Para mais informações e inscrições por favor contactar: 
 Joana Lucas | joanalucas@cse.pt | 229758774 

 

 

 
O projeto "Ria na Quinta", com referência POISE-03-4639-FSE-000812, aprovado no âm-
bito da candidatura Parcerias para o Impacto - Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo 
Social, tem como Investidor social o Município de Viseu. Este projeto tem como objetivo 
geral o crescimento da IIES “Ria na Quinta” através da aplicação de sinergias de emprega-
bilidade com o mercado de trabalho e parceiros estratégicos, permitindo ir de encontro às 
necessidades, sonhos e expetativas de 25 pessoas com deficiência e ou incapacidade, 
através da implementação de um plano de capacitação baseado no coaching e mentoring 
e a prática de atividades agrícolas numa ótica terapêutica e de subsistência.  
 

Acompanhe esta iniciativa na página a https://www.apcviseu.org/projetoQuinta e nas 
redes sociais www.facebook.com/apcvviseu.  

 
 

 

O Presidente da Direção do Centro de Bem Estar Social de Seixas, tem a honra 

de convidar a assistirem online https://fb.me/e/2DAMIFE0E à apresentação pú-

blica do anteprojeto " Parque Residencial Sénior do Centro de Bem Estar Social 

de Seixas " que irá decorrer no próximo dia 7 de agosto de 2021, pelas 21:00 

horas, no Largo de S. Bento, nesta freguesia. 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.apcviseu.org/projetoQuinta
http://www.facebook.com/apcvviseu
https://fb.me/e/2DAMIFE0E
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A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) promove anualmente, 
desde 2009, a realização do “Troféu Português do Voluntariado”, tendo 
como propósito reconhecer voluntários associados a projetos de voluntari-
ado desenvolvidos no âmbito de uma organização de voluntariado ou pro-
motora de voluntariado. 

Entre o dia 5 de agosto e 15 de outubro pode apresentar candidatura à 
13º edição deste troféu que visa reconhecer o trabalho dos voluntários em 
Portugal. 

Este ano, será lançada a 2ª Edição do Troféu Português do Voluntariado - 
Região Autónoma dos Açores (RAA). Conheça aqui o regulamento específico para apresentação destas candidaturas, 
que decorrem entre 5 de agosto e 15 de outubro.      Mais informações 

Em caso de dúvidas entre em contacto connosco através do e-mail geral@convoluntariado.pt 
 

 

 
 
 

 
Implementação das Medidas de Apoio ao Cuidador Informal 

Relatório Final de Avaliação e Conclusões  

 
Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação Intersetorial 
Despacho nº 10045/2020, de 19 de outubro, das Ministras do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social e da Saúde 
» Maria João Quintela, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 
 
 
 

 

 

   Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UMi8zBEZuvR9XryBGlN6MnGv6JbY_zMP/view?usp=sharing
https://www.convoluntariado.pt/post/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado
mailto:geral@convoluntariado.pt
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17083135/Relat%C3%B3rio+Final+de+Avalia%C3%A7%C3%A3o+e+Conclus%C3%B5es++-+Estatuto+do+Cuidador+Informal.pdf/b7af9a32-8312-4ff3-a9d6-7c8e718cc30c

