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Sessões Explicativas 

Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário Protocolo para o biénio 2021-2022 

26 e 28 de julho, 8 e 9 de setembro de 2021 

 
A CNIS – Confederação Nacional das Instituições 

de Solidariedade realizou, nos dias 26 e 28 de julho 

e 8 e 9 de setembro, quatro sessões explicativas, 

dirigidas às suas associadas, sobre o Compro-

misso de Cooperação para o Setor Social e Solidá-

rio – Protocolo para o biénio 2021-2022, assinado 

a 5 de julho entre as ORSSS – Organizações Re-

presentativas do Setor Social e Solidário e os Mi-

nistérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, Educação e Saúde.  

A elevada adesão e participação demonstraram a 

importância deste instrumento de cooperação para 

as Instituições que, para além de atualizar as com-

participações dos acordos de cooperação celebra-

dos com a Segurança Social, estabelece regras es-

pecíficas e compromissos sobre o desenvolvimento 

de respostas sociais, educativas e de saúde. 

As quatro sessões decorreram na modalidade on-

line e contaram com 1 115 participantes de 847 

Instituições. 

O documento de suporte utilizado nas sessões ex-

plicativas pode ser consultado aqui.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
A Festa da Solidariedade 
tem como objectivo, 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 missão 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 integram e que servem. 
 
Apesar de ainda estarmos em tempo de alguma preo-
cupação, temos também de acreditar que novos tem-
pos de esperança e alegria se aproximam. 
 
Esperamos de todas as nossas associadas o maior 
empenho nesta iniciativa, divulgando e participando, 
sobretudo àquelas que se situam no âmbito da URI-
PSSA, por forma a mostrarmos a realidade e a força 
do sector social solidário, na protecção social às pes-
soas e famílias que o necessitam e no desenvolvi-
mento social, cultural e económico das comunidades.  
 
  Programa completo aqui 
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 Diversos                                      

Gratuitidade Creche 

Já foi para publicação em D.R. a Portaria 
que estabelece a medida de alargamento da 
gratuitidade na creche, em cumprimento do 
previsto no n.º 1 do artigo 159º da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Coopera%C3%A7%C3%A3o_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Coopera%C3%A7%C3%A3o_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Coopera%C3%A7%C3%A3o_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/Documento-suporte_Compromisso-Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/Programa-Festa-da-Solidariedade-A%C3%A7ores-2021.pdf
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PRR - Plano de Recuperação e Resiliência  
Mobilidade Verde Social 
 

 1º Aviso de abertura de concurso  

 Portaria 

 Taxas de Cobertura 

 Submissão Candidaturas 
 

 

 
 
 
 
 

  
Finanças e Planeamento 

 

Portaria n.º 193/2021 
Estabelece as orientações específicas relativas 
ao circuito financeiro aplicável aos apoios do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no 
âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resili-
ência (MRR 
 
 
 

 
17.ª edição dos Prémios ao Valor Social 
Na 17ª edição, a Fundação Cepsa decidiu am-
pliar o foco de atuação para iniciativas sustentá-
veis que contribuam para a transição ecológica. 
As entidades que desejam participar podem 
apresentar seus projetos de 9 a 30 de setembro 
através do link: https://funda-
cion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social 
 
 
 
Programa Operacional CRESC Algarve 
apoia criação de emprego no Setor Social 
ALG-21-2021-11,  
O período de candidaturas decorre até 24 de se-
tembro de 2021.kjhgbybhtyghhm 
Podem concorrer as IPSS, associações e fun-
dações, cooperativas, associações mutualistas, 
misericórdias e outras entidades da economia 
social que possuam projetos de reforço de va-
lências ou novas respostas nas áreas social e 
da saúde e bem-estar. 

Seminários online     
 
 

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 di-
reta na interação com as crianças e no apoio à Edu-
cadora nas várias atividades que promovem a au-
tonomia e o desenvolvimento 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 objetivos transmi-
tir os princípios que regem a atuação no exercício 
da profissão do ajudante de ação direta na institui-
ção no que diz respeito ao sigilo e ética profissional, 
na interação com utente e na prestação dos cuida-
dos de higiene. 

Inscrição aqui

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

Orientação nº 011/2021 de 13/09/2021 

COVID-19: Utilização de Máscaras 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Aviso_veiculos+eletricos_.pdf/a10bb774-74c2-479e-ade8-b5e4a5eef154
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Portaria+n%C2%BA+208_2017.pdf/a4e6c4c3-70ba-4267-9114-3a19af3a9ee2
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/Taxas+de+cobertura+coopera%C3%A7%C3%A3o+SAD.pdf/ad111d02-ff9b-4bbd-97d2-1568e3040bd7
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/PRR_C03.i01_SubmissaoCandidaturas_veiculosPPT_df.pdf/28acf7ce-b432-4ea9-9db6-083df6868c87
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171362456/details/maximized
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social
https://fundacion.cepsa.com/es/premios-al-valor-social
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-21-2021-11
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://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112021-de-13092021-pdf.aspx
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I Seminário  
"Modelo de Apoio à Vida In-
dependente: Responsabili-
dades partilhadas" 
 
Dia: 22 de Setembro, com 
início às 9h30 
 
 

Uma iniciativa da Associação de Paralisia Ce-
rebral de Viana do Castelo no qual se irá dis-
cutir a Vida Independente em Portugal e a 
aplicação do Modelo de Apoio à Vida Inde-
pendente. 
A participação poderá ser presencial (Sala 
Couto Viana, na Biblioteca Municipal de Viana 
do Castelo) ou online, terão apenas que indi-
car a vossa preferência no formulário de ins-
crição. 
 
Inscrições: 
https://forms.gle/Q28W8iwDEb8jDxc98 

 

 
 
II Seminário “Familia em-
Foco” 

 
Dias: 30 de setembro e 1 de 
outubro no Centro Cultural 
Vila Flor. 
 
 
 

Uma iniciativa do Centro Juvenil de S. José e 
visa a apresentação e discussão de boas prá-
ticas nas áreas da primeira infância, crianças 
e jovens em perigo e famílias multidesafiadas 
Para mais informações e inscrições consulte 
seminario.cjsj.pt 

 

 
 

Seminários sobre Legislação 
Laboral I online 
 
Dia 22 de setembro das 15h às 
17h sob o tema, “Férias, Faltas, 
Feriados e Trabalho por Tur-
nos” a Dr.ª Eduarda Araújo terá a 

oportunidade de esclarecer muitas dúvidas, nomeada-
mente, sobre as regras legais  
aplicáveis à instituição do regime de turnos na ativi-
dade das instituições, bem como, dos cuidados a ter 
na elaboração das escalas de serviço, por forma a res-
peitar os limites dos tempos de trabalho e, ao mesmo 
tempo, responder às necessidades de serviço.  
Inscrição aqui 
 
Dia 29 de setembro das 15h às 17h sob o tema “ Ce-
lebração e Cessação de Contratos de Trabalho nas 
IPSS” a Dra. Eduarda Araújo terá a oportunidade de 
clarificar as IPSS sobre os pressupostos da contrata-
ção 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 legalmente admissíveis para pôr 
fim ao vínculo laboral, procedimentos a adotar e direi-
tos do trabalhador na cessação do contrato.  
Inscrição aqui

 
 

           
Curso online “As IPSS 
no âmbito da contrata-
ção pública” 

 
Dias 18 e 21 de outubro das 9h00 às 13h00 
 
 
As IPSS terão a oportunidade de conhecer os procedi-
mentos de contratação pública, bem como, as peças 
procedimentais, a sua elaboração e as circunstâncias 
da sua utilização. 
 
+ Info 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/APCVC-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Paralisia-Cerebral-de-Viana-do-Castelo-363870737448189/?eid=ARDKa7E8Li5q_DcMkcg0TBWc_9r232aB42x1ADlpZK1bmO9KvxX3PlluM7mQvCGqGWRMytvVTzuj7e7r
https://www.facebook.com/APCVC-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Paralisia-Cerebral-de-Viana-do-Castelo-363870737448189/?eid=ARDKa7E8Li5q_DcMkcg0TBWc_9r232aB42x1ADlpZK1bmO9KvxX3PlluM7mQvCGqGWRMytvVTzuj7e7r
https://www.facebook.com/APCVC-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Paralisia-Cerebral-de-Viana-do-Castelo-363870737448189/?eid=ARDKa7E8Li5q_DcMkcg0TBWc_9r232aB42x1ADlpZK1bmO9KvxX3PlluM7mQvCGqGWRMytvVTzuj7e7r
https://forms.gle/Q28W8iwDEb8jDxc98
https://seminario.cjsj.pt/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210527__udipss_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event8aPiXkmw
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210527__udipss_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventCReGOMQN
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210715__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventgklzSpe1
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Encontro sobre Demência intitulado "Intervenção na Comunidade: Lições  
Aprendidas e Propostas para o Futuro - os contributos dos Projetos Cuidar Me-
lhor e Café Memória” 
 
Dia 21 de setembro e terá início às 16h30 na Fundação Calouste Gulbenkian (Auditório 
2), em Lisboa, com entrada livre, com a possibilidade de também assistir, em direto, 
em Gulbenkian.pt. 
Uma iniciativa da Alzheimer Portugal no dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzhei-
mer 
 

 
   
Confederação Portuguesa do Voluntariado lança 2 novas Sessões Online de 
Formação em Voluntariado | Inscreva-se até 22 set e 5 out 

 

 
Sessão 3: Desenvolvimento Sustentável - 28 de setembro das 18h às 20h Inscri-
ção aqui até dia 22 de setembro  
Sessão 4: A Ação Voluntária e a Cultura de Solidariedade: um desafio frente às 
desigualdades e as assimetrias - 12 de outubro das18h às 20h  
 
Inscrição aqui até dia 5 de outubro  

 
 

MEERU abre candidaturas para voluntários em projeto que quer combater o isolamento social de 
famílias refugiadas 

  
Candidaturas abertas até dia 22 de setembro em meeru.org/servoluntario 
Os candidatos devem viver nas regiões de São João da Madeira, Maia ou Trofa e serão fundamentais 
na construção de laços de afeto com famílias refugiadas que vivem nestas cidades. 
 
 

 
 
10 anos do Prémio  
“Envelhecimento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro” 
 
A entrega do Prémio ocorrerá no dia 1 de outubro, 14h30, transmissão em live 
facebook da APP. 
 
 
 
 

 
 
 

DIVERSOS 

 

 

https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1306-encontro-intervencao-na-comunidade-licoes-aprendidas-e-propostas-para-o-futuro-
https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1306-encontro-intervencao-na-comunidade-licoes-aprendidas-e-propostas-para-o-futuro-
https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1306-encontro-intervencao-na-comunidade-licoes-aprendidas-e-propostas-para-o-futuro-
https://gulbenkian.pt/
https://forms.gle/XWiz3QqbdPoewq7A8
https://forms.gle/XWiz3QqbdPoewq7A8
https://forms.gle/XWiz3QqbdPoewq7A8
http://meeru.org/servoluntario
https://www.app.com.pt/10-anos-do-premio-envelhecimento-ativo-dra-maria-raquel-ribeiro
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Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu sobre a política de regresso de migrantes 
 
O Tribunal de Contas Europeu (TCE) acaba publicar o Relatório Especial 17/2021 "Cooperação da UE 
com países terceiros em matéria de readmissão: ações pertinentes, mas poucos resultados", elabo-
rado sob a responsabilidade de Leo Brincat, Membro do TCE. 
Pode consultar aqui o relatório especial e o comunicado de imprensa, disponíveis em 23 línguas da UE. 
Para qualquer outra informação sobre o trabalho do Tribunal, é favor contactar-nos ou visitar o nosso sítio 
Web, em eca.europa.eu. Para aceder ao portal das publicações do Tribunal, clique aqui. 
 
 
 
Colaboração em Investigação  I    Questionário  

Este enquadra-se numa investigação do Mestrado em Gestão das Organizações do 3º Setor, da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto. Tem como objetivo perceber a tipologia 
de informação voluntária publicada pelas IPSS em Portugal, em particular na concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O questionário é totalmente anónimo e confidencial, e destina-se 
exclusivamente a fins académicos. O seu contributo é extremamente importante. 

Link do inquérito (http://inqueritos.estg.ipp.pt/index.php/947951?lang=pt 

 

 

Lino Maia 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59347
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sites/ep/pt/Pages/home.aspx
http://inqueritos.estg.ipp.pt/index.php/947951?lang=pt

