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   Mobilidade Verde Social - Veículos Elétricos  

 Qualificação do Serviço de Apoio Domiciliário

 
 REPUBLICAÇÃO 
 AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

     Investimento RE-C03-I01 - Nova Geração de equipamentos  
                            e Respostas Sociais 

  N.º 01/C03-i01/2021 
RE-C03-i01.m04 – Mobilidade Verde Social – Aquisição de          
veículos elétricos 

                            (Alteração pontos 1, 9 e 12) 

  
 

                                                                                     
A Festa da Solidariedade tem como objetivo, 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 as-
sociadas 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 proteção social às pessoas e 
famílias que o necessitam e no desenvolvimento so-
cial, cultural e económico das comunidades.  
 
  Programa completo aqui 
 
 

 
 
 

  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 

  

Portaria n.º 199/2021 
Define as condições específicas do alargamento 
da gratuitidade da frequência de creche, em 
cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 159.º 
da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 

Regulamento n.º 874/2021  
Regulamento do Programa de Financiamento a 
Projetos pelo INR, I. P., às Organizações Não Go-
vernamentais das Pessoas com Deficiência 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

Índice 
  
    
   Candidaturas                 2                

   Saúde                              2 

   UDIPSS/Federações      2  

    IPSS                                 3                    

    Diversos                         3 

    

                                      

 

 

 

 

              
3  

IPSS                                              

4 

Imprensa                                     

5 

 Diversos                                      

6 

                    
                    

 

 
 
                         
                        
 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/09/Aviso_veiculos-eletricos_Republicacao.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/09/Aviso_veiculos-eletricos_Republicacao.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/09/Programa-Festa-da-Solidariedade-A%C3%A7ores-2021.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171672325/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152639825/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171775638/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=171775583
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Seminário sobre Legislação 

Laboral I online 

                            Dia 29 de setembro das 15h 
                            às 17h sob o tema “Celebra-
ção e Cessação de Contratos de Trabalho 
nas IPSS”.  A Dra. Eduarda Araújo terá a opor-
tunidade de clarificar as IPSS sobre os pressu-
postos da contratação dos trabalhadores, as di-
ferentes modalidades de contratação previstas 
na lei e os respetivos requisitos substanciais e 
formais a que obedecem, e ainda sobre as dife-
rentes formas legalmente admissíveis para pôr 
fim ao vínculo laboral, procedimentos a adotar e 
direitos do trabalhador na cessação do contrato.  
Inscrição aqui 

 
 
GUIA CLDS 4G | Instruções de preenchimento da Execução Física 
e Financeira 
Com o objetivo de apoiar as entidades beneficiárias com candidaturas 
aprovadas no âmbito da Tipologia de Operações 3.10 – Contratos Lo-
cais de Desenvolvimento Social (CLDS 4G), a Autoridade de Gestão do 

PO ISE elaborou o documento intitulado “Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 4G) - Instru-
ções de preenchimento da Execução Física e Financeira”, que pode ser consultado aqui 
 
 
 

 Covid-19 | Última fase do desconfinamento 

Portugal passa a situação de alerta a partir do dia 1 de outubro. 
O PowerPoint “Manter a Pandemia controlada”  I  Conselho de Ministros, 23 de  
setembro de 2021, pode ser consultada aqui 
 
 

 Guia prático 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(Data de publicação: Setembro de 2021) 

 
 

 DGS promove Webinar sobre vigilância da saúde dos trabalhadores 
"Lançamento do Guia Técnico n.º 3 da DGS: Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos  
a fatores de risco psicossocial no local de trabalho", 
Dia: 28 de setembro  
Promovido pelo Programa Nacional de Saúde Ocupacional da DGS.  
A participação no Webinar é gratuita, mas com inscrição obrigatória.   
Consulte aqui o programa  

 
 
 

 
 

 
Seminário online     
 
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 profis-
são”, a Dra. Alexandra Reis terá como objetivos 
transmitir os princípios que regem a atuação no exer-
cício da profissão do ajudante de ação direta na ins-
tituição no que diz respeito ao sigilo e ética profissio-
nal, na interação com utente e na prestação dos cui-
dados de higiene. 
 

Inscrição aqui 
         
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210527__udipss_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventCReGOMQN
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/113048/Guia+com+Instru%C3%A7%C3%B5es+de+Preenchimento+da+Execu%C3%A7%C3%A3o+Fisica+e+Financeira+CLDS+4G.pdf/21d6326c-5e68-4b89-94b2-65c63d05bdec
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2021/09/CM-23-set-2021.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/27187/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_S6jfyhR6O17cvQaUdxAQ
https://www.dgs.pt/em-destaque/dgs-promove-webinar-sobre-vigilancia-da-saude-dos-trabalhadores-no-dia-28-de-setembro-pdf.aspx
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210531-aveiro-_3_comunicacoes&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventwMUF4ziD
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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 

 

 

 
 

 
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 procedi-
mentos de contratação pública, bem como, as peças 
procedimentais, a sua elaboração e as circunstâncias 
da sua utilização. 
 
+ Info 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Debate sobre o Estudo "Custo e Carga da Doença em Portugal" 
 
Dia: 28 de setembro, online - em Direto no canal de Facebook da Alzheimer Portugal 
O estudo conclui que a Doença de Alzheimer foi responsável por 7% dos anos per-
didos por morte prematura em Portugal Continental em 2018, com custos associa-

dos que representam cerca de 1% do PIB nacional. 

  

Sessão de Esclarecimento - Troféu Português do Voluntariado  
Dia: 30 de setembro às 16h00 
Inscreva-se aqui até dia 29 de setembro às 13h00. 
 
As candidaturas estão abertas até dia 5 de outubro e visam reconhecer o trabalho 
dos voluntários em Portugal. Saiba mais sobre o Troféu Português do Voluntariado 
(Nacional) e o Troféu Português do Voluntariado - Açores aqui.  

 
 

 
Outdoor pela Saúde Mental 2021  I Inscrições abertas 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no pró-
ximo dia 10 de outubro, a FNERD, vai realizar o Outdoor pela Saúde Mental. 
 
Esta iniciativa consiste na realização de caminhadas na comunidade utilizando a t-
shirt oficial do evento e tem o objetivo de sensibilizar a comunidade para as ques-

tões da saúde mental, afirmando-se como uma voz ativa na promoção da participação da comunidade em 
ações de direitos humanos nomeadamente das pessoas com incapacidades, de combate ao estigma, dis-
criminação e exclusão social das pessoas com experiência em Doença Mental (PEDM). 
Saiba mais em http://www.fnerdm.pt/ 
 
 

DIVERSOS 

 

 

https://seminario.cjsj.pt/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210715__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventgklzSpe1
https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1309-debate-sobre-o-estudo-custo-e-carga-da-doenca-em-portugal
https://www.convoluntariado.pt/post/sess%C3%A3o-de-esclarecimento-trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado-30-de-setembro-%C3%A0s-16h00
https://forms.gle/X8SDu4ZAzqgYeWNL7
https://www.convoluntariado.pt/post/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado
http://www.fnerdm.pt/
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Debate sobre o Estudo "Custo e Carga da Doença em Portugal" 
 
Dia: 28 de setembro  
O estudo conclui que a Doença de Alzheimer foi responsável por 7% dos anos 
perdidos por morte prematura em Portugal Continental em 2018, com custos as-
sociados que representam cerca de 1% do PIB nacional. 
 
Videoconferências SICAD: Apresentação do Livro: O consumo de álcool e 
outras drogas pela  
população laboral 
Dia: 1 de outubro, das 10h00 às 11h30   
O evento é gratuito.  
Inscrições aqui 

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

 
 
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 
 
 
Extracto do Comunicado do Conselho de Ministros de 23 de setembro de 2021: 
 

2. Foi aprovada a criação da figura do Coordenador Nacional da Garantia para a Infância, com competências e 

estatuto remuneratório próprios.  
A presente resolução vem dar cumprimento à recomendação que estabelece uma Garantia Europeia para a Infância, 
adotada no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, com o objetivo de garantir igualdade 
de acesso das crianças em situação vulnerável a serviços essenciais, concretizando o princípio 11.º do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e o seu Plano de Ação. 
O Coordenador Nacional terá como responsabilidades, entre outras, a elaboração e apresentação de um plano de 
ação nacional para implementação da Garantia para a Infância, que abranja o período até 2030, bem como a realização 
de um diagnóstico das crianças vulneráveis em Portugal, tendo em conta as circunstâncias regionais e locais. 
 

 

Lino Maia 

https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1309-debate-sobre-o-estudo-custo-e-carga-da-doenca-em-portugal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZwu15-V_O_3TA2BkvMzBCcztezP9dl3lH5cekNQT82LcwWg/viewform
https://www.app.com.pt/10-anos-do-premio-envelhecimento-ativo-dra-maria-raquel-ribeiro
http://inqueritos.estg.ipp.pt/index.php/947951?lang=pt

