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Compromisso de Cooperação 2021 -2022 -  Sessões expl icat ivas  

 

 
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 explicativas 
às IPSS associadas, nos dias 8 e 9 de setem-
bro, 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
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170175410/details/maximized?serie=I&day=2021-08-25&date=2021-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/170322930/details/maximized
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/08/i028062.pdf
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1ª. Edição do concurso António Sérgio   

 

 

A 1 de setembro de 2021, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) lança a 

1ª. edição do concurso António Sérgio (1883-1969). 

 

 Este projeto consiste numa chamada a trabalhos 

sobre a vida e/ou obra de António Sérgio (1883-

1969), um dos principais ideólogos do cooperativismo 

em Portugal, de modo a promover o estudo da sua 

vida, obra, pensamento e ação. 

O Prémio consiste na edição da obra vencedora e a 

atribuição de uma prestação pecuniária no montante 

de 500€. O concurso decorrerá entre 1 de setem-

bro e 31 de dezembro de 2021

 Mais informações aqui 

 
 
 
 
 

Censos 2021 | Divulgação dos Resultados Preliminares – 2021  

 

 Os Resultados Preliminares estão disponíveis até ao nível geográfico de freguesia e acessíveis na Plataforma de 

Divulgação dos Censos 2021 – Resultados Preliminares, disponível em censos.ine.pt.  Mais informações aqui. 

 

 

 

 

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

Ler mais 

 

https://www.cases.pt/antonio-sergio-1883-1969-chamada-a-um-ensaio/
https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
https://www.cases.pt/cas2021-2/

