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A Festa da Solidariedade tem como objec-
tivo, desde o seu início, proporcionar um 
tempo e um espaço para encontro das 
IPSS´s, partilhar experiências e saberes, 
dar a conhecer os valores e a nossa mis-
são solidária, mostrar as boas práticas de 
cada uma das nossas associadas e, acima 
de tudo, promover o convívio entre o sector 
solidário e as comunidades onde se inte-
gram e que servem. 
 
Apesar de ainda estarmos em tempo de al-
guma preocupação, temos também de 
acreditar que novos tempos de esperança 
e alegria se aproximam. 
 
Esperamos de todas as nossas associadas 
o maior empenho nesta iniciativa, divul-
gando e participando, sobretudo àquelas 
que se situam no âmbito da URIPSSA, por 
forma a mostrarmos a realidade e a força 
do sector social solidário, na protecção so-
cial às pessoas e famílias que o necessi-
tam e no desenvolvimento social, cultural e 
económico das comunidades.  
 

  Programa completo aqui 
 
 
 
 

 
 
 
PRR – Mobilidade Verde Social - Veículos Elétricos | Aviso de Abertura  
de Concurso    I     Qualificação do Serviço de Apoio Domiciliário 
 
Aviso N.º 01/C03-i01/2021 

 
Apoio à aquisição de viaturas 100% elétricas, para 
entidades da Economia Social e Solidária, adap-
tadas às necessidades das instituições, dos servi-
ços que prestam e das pessoas beneficiárias, no-
meadamente com mobilidade condicionada. 
 
Submissão de Candidaturas aqui, entre o dia 16 
de setembro e 30 de outubro de 2021. 
 
Ver documentação aqui 
 
 

Para obtenção de informações e esclareci-
mentos deverá ser utilizado o seguinte con-
tacto: 
Instituto da Segurança Social, I.P. 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 175, 1069‐451 Lis-
boa | Portugal 
Tel: (+351) 300 510 997 

E‐mail: ISS-MOBVERDESOCIAL@SEG-SO-
CIAL.PT 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/Programa-Festa-da-Solidariedade-A%C3%A7ores-2021.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/Aviso_veiculos+eletricos_.pdf/5e2e7311-b55e-4bbd-a1e7-9dd78cd156de
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Saúde - Gabinete do Secretário de Estado  
Adjunto e da Saúde 

 
Despacho n.º 8951/2021  
Determina que as receitas médicas nas quais se-
jam prescritas exclusivamente vacinas contra a 
gripe, para a época gripal de 2021/2022, emitidas 
a partir de 1 de julho de 2021, são válidas até 31 
de dezembro do corrente ano 

 

 
 

 
 

                                                                                                Seminários online     
 
 
Dia 14 de setembro das 9h00 
às 13h00 sob o tema “A Intera-
ção dos profissionais das 
IPSS com o Utente”, a Dra. Li-
liana Magalhães terá a oportuni- 
dade de debater o processo de 
envelhecimento e as estratégias 
para a promoção da autonomia 
e dos cuidados de saúde dos 
utentes. 
  
Inscrição aqui 
 
 
 
 

 
Dia 24 de setembro das 14h00 
às 18h00 sob o tema “O Papel 
do Auxiliar / Ajudante de Ação 
Educativa na Instituição”, a 
Dra. Daniela Silva irá abordar o 
papel do auxiliar ou ajudante de 
ação direta na interação com as 
crianças e no apoio à Educadora 
nas várias atividades que pro-
movem a autonomia e o desen-
volvimento da criança. 
          

 Inscrição aqui 
 
 

 
Dia 28 de setembro das 9h30 
às 12h30 e das 14h00 às 17h00 
sob o tema “O Ajudante de 
Ação Direta na Instituição - O 
exercício da profissão”, a Dra. 
Alexandra Reis terá como obje-
tivos transmitir os princípios que 
regem a atuação no exercício da 
profissão do ajudante de ação 
direta na instituição no que diz 
respeito ao sigilo e ética profis-
sional, na interação com utente 
e na prestação dos cuidados de 
higiene. 
Inscrição aqui

 
Seminários sobre Legislação Laboral I online 
 
Dia 22 de setembro das 15h às 
17h sob o tema, “Férias, Fal-
tas, Feriados e Trabalho por 
Turnos” a Dr.ª Eduarda Araújo 
terá a oportunidade de esclare-
cer muitas dúvidas, nomeada-
mente, sobre as regras legais  

 
 

 
aplicáveis à instituição do regime de turnos na ati-
vidade das instituições, bem como, dos cuidados a 
ter na elaboração das escalas de serviço, por forma 
a respeitar os limites dos tempos de trabalho e, ao 
mesmo tempo, responder às necessidades de ser-
viço.  
Inscrição aqui 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020 atuali-
zada a 09/09/2021 
 
COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo 
em Creches, Creches familiares e Amas 

 

 

Aviso n.º POISE-37-2021-15  
Candidaturas da T.O. 3.17-2 –Instrumentos de 
Apoio a vitimas de violência doméstica - Estru-
turas de Acolhimento de Emergência. 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171002129/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-09-09&date=2021-09-01&dreId=170992168
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventTRIGMjQ4
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventgTOt8cdY
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventwMUF4ziD
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210527__udipss_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event8aPiXkmw
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0252020-de-13052020-pdf.aspx
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/58793/AVISO_TO3_17_2_POISE-37-2021-15+_v1.pdf/ef49c99f-c76b-4e57-bc0e-5e709297568b
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Dia 29 de setembro das 15h às 17h sob o tema “ 

Celebração e Cessação de Contratos de Traba-

lho nas IPSS” a Dra. Eduarda Araújo terá a opor-

tunidade de clarificar as IPSS sobre os pressupos-

tos da contratação dos trabalhadores, as diferentes 

modalidades de contratação previstas na lei e os  

 

respetivos requisitos substanciais e formais a que 
obedecem, e ainda sobre as diferentes formas le-
galmente admissíveis para pôr fim ao vínculo labo-
ral, procedimentos a adotar e direitos do trabalha-
dor na cessação do contrato. 
Inscrição aqui

 
 
Ações de Formação "Comparticipações Familiares/Utente: da teoria à prática"
  
Via Plataforma ZOOM 
Visa dotar os participantes de ferramentas e competências para o correto cálculo 
das comparticipações familiares/utente nas respostas sociais típicas, com acordo 
de cooperação com o ISS. 
 

               10ª Edição - Dias: 12 e 13 de outubro                  11ª Edição - Dias: 26 e 28 de outubro 
               
           + Info                + Info     
 
 

           
 Curso online “As IPSS no âmbito da contratação pública” 
 
 Dias 18 e 21 de outubro das 9h00 às 13h00 

 
 
As IPSS terão a oportunidade de conhecer os procedimentos de contratação pública, bem como, as peças 
procedimentais, a sua elaboração e as circunstâncias da sua utilização. 
 
+ Info 
 
 
 
 
 

 
 

II Seminário “Familia emFoco” 
 
Dias. 30 de setembro e 1 de outubro no Centro Cultural Vila Flor 
 
Para mais informações e inscrições consulte seminario.cjsj.pt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210527__udipss_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventCReGOMQN
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/10-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/7
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/11-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/8
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210715__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventgklzSpe1
https://seminario.cjsj.pt/
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Memorando de entendimento assinado por Portugal e Espanha em matéria de Economia Social 
 
Foi assinado no dia 8 de setembro, pelas Ministras do Trabalho de Portugal e Espanha, um memorando de 
entendimento com Espanha em matéria de Economia Social que tem como objetivo reforçar a cooperação 
entre os dois países neste setor. Ana Mendes Godinho sublinhou o papel importante da Economia Social 
no mercado de trabalho, onde representa 6% de todo o emprego, e a importância deste setor durante a 
pandemia, antecipando que as instituições deste setor serão fundamentais durante a recuperação pós-
Covid. 

+ Info 

 
 
Encontro Os Primeiros Anos Contam! e agora? 
Dia: 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian 
Promovido pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso- FNSBS no âmbito 
da Campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade e enquadrado na campanha 
europeia (www.firstyearsfirtspriority.eu ).Irá decorrer em simultâneo em 9 paí-
ses,  pretende ser palco de partilha de conhecimento e experiências, gerador de 
propostas concretas para Portugal reforçar as medidas orientadas para o estí-
mulo do desenvolvimento infantil. 
A inscrição aqui, com participação gratuita e online. Consulte aqui o programa. 

Após o Encontro terá acesso as apresentações projetadas aqui.   
 
 
Poverty Watch  - breve analise sobre a pobreza e exclusão social no país 
 
O Poverty Watch é um documento que a EAPN Portugal elabora anualmente e que apresenta uma breve 
análise da situação da pobreza e exclusão social no país, uma reflexão sobre os principais desenvolvimen-
tos políticos, a voz das pessoas que vivem em situação de pobreza e um conjunto de recomendações tendo 
em vista o combate à pobreza.O Poverty Watch deste ano foi elaborado em estreita colaboração com os 
membros do Conselho Nacional de Cidadãos e pretende dar conta da realidade social em Portugal e dos 
impactos da pandemia em três grandes dimensões que não são novas, mas continuam a ser prementes ao 
nível nacional: o acesso à saúde, o acesso à habitação, e ao rendimento mínimo. É ainda feita uma reflexão 
sobre uma quarta dimensão, mais transversal, e que se prende com a digitalização e em particular a digita-
lização dos serviços. 
 

 
Relatório do Inquérito às Confederadas da CPV sobre a sua Atividade de  
Voluntariado 
 
Este estudo, realizado pela primeira vez em 2021, caracteriza o exercício do voluntari-
ado das Confederadas da CPV. 
 
O estudo pode ser consultado aqui. 

   

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI0NwIAEig4fQUAAAA%3d
http://www.firstyearsfirtspriority.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYsjpgCgVWUVpK_uaF66ZhPZIf7I_Z7AqhYTqS-kZl5k3uw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/Programa-17set21-Encontro-Primeiros-Anos-Contam-e-agora-.pdf
https://primeirosanos.com/big-meeting-2-2/
file:///C:/Users/D.Claudina/Downloads/Poverty%20Watch%20Report_Portugal_PT_2021%20(1).pdf
https://download-files.wixmp.com/raw/e5091e_5eeee6fc49054104a39d2fdca88d237c.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTYzMTI3NTM4OCwiZXhwIjoxNjMxMjc2Mjk4LCJqdGkiOiI3MzhmMmZmNGZhYjYiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3Jhdy9lNTA5MWVfNWVlZWU2ZmM0OTA1NDEwNGEzOWQyZmRjYTg4ZDIzN2MucGRmIn1dXSwiaW5saW5lIjp7ImZpbGVuYW1lIjoiUmVsYXRcdTAwZjNyaW8gSW5xdVx1MDBlOXJpdG8gXHUwMGUwcyBDb25mZWRlcmFkYXMgMjAyMS5wZGYifX0.fqpg-LnmMY5uhky01YaZ3K82CpQkUz18sqV3FhUyfWU

