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» Acordo de Formação e Qualificação da Economia Social 
 

A cerimónia de assinatura pelos membros do CNES – Conselho 

Nacional para a Economia Social, do Acordo de Formação para a 
Economia Social decorreu no dia 11 de janeiro. A CNIS esteve re-
presentada pelo seu presidente, Pe. Lino Maia. 
Consulte  aqui o Acordo.   
 
» Acordo de cooperação e qualificação “Valorizar Social” 
 

O acordo de cooperação 
e qualificação “Valorizar 
Social” foi celebrado no 
dia 13 de janeiro, entre 
o IEFP, ANQEP, 
CONFECOOP, CNIS, 
UMP e a União das Mu-
tualidades Portuguesas, 
e tem como destinatá-
rios os corpos sociais 

das instituições, dirigentes e trabalhadores, bem 
como desempregados, com o objetivo de qualificar 
pessoas que possam vir a trabalhar neste setor. 
 
O Acordo é composto por duas iniciativas: o Pro-
grama de Formação Profissional "VALORIZAR 

SOCIAL" e a Parceria "QUALIFICA SOCIAL", no 
âmbito do Programa Qualifica. 
 
A primeira assenta na realização de um conjunto 
de ações de formação, na área social, que res-
pondam a necessidades transversais das enti-
dades associadas. 
 
Na segunda os Centros Qualifica são responsá-
veis pelo desenvolvimento de processos de di-
agnóstico de competências, com consequente 
encaminhamento para processos de reconheci-
mento validação e certificação de competências 
(RVCC) ou para formação profissional.

. 
 

Dia da CNIS 
A CNIS celebra 41 anos. A Universidade de Aveiro, o Instituto Po-
litécnico Porto e o Instituto Politécnico de Coimbra, entidades par-
ceiras da CNIS no desenvolvimento do projeto TFA “TheoFrame-
Accountability - Theoretical framework for promotion of ac-
countability in the social economy sector: the IPSS case” 
(https://www.tfa.pt/), associam-se a esta Confederação na celebra-

ção do seu aniversário, promovendo, no dia 18 de janeiro, um seminário online, realizado via plataforma 
zoom, que marcará, igualmente, o encerramento deste Projeto.  

Convidando todas as associadas a participar, solicita-se que formalizem inscrição aqui para posterior envio 
do link de acesso.  

O Programa pode ser consultado aqui 
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https://www.youtube.com/watch?v=NhKleWIvqdw&ab_channel=Rep%C3%BAblicaPortuguesa
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2022/01/Acordo-de-Formac%CC%A7a%CC%83o-para-a-Economia-Social.pdf
https://www.tfa.pt/
https://forms.gle/4uWpXe65QKP4V5EE7
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/01/Programa_Evento.pdf
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» Candidaturas Abertas PEDEPE   
   Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar  
 

A CNIS informa as suas associadas com a resposta Educação Pré- Escolar  que estão 
abertas as candidaturas para a Compensação Remuneratória  dos Educadores de In-
fância da Rede Solidária. 
Ver Informação completa aqui 
 

 
 

 
 
 
Presidência do Conselho de Ministros 

 
Decreto Regulamentar n.º 1/2022 
Estabelece os termos e as condições do reconhe-
cimento do estatuto de cuidador informal bem 
como as medidas de apoio aos cuidadores infor-
mais e às pessoas cuidadas 
(Guia prático Estatuto do Cuidador Informal: Cuida-
dor Informal principal e cuidador informal não princi-
pal, atualizado a 3 de janeiro de 2022) 
 
Decreto-Lei n.º 6-A/2022 
Altera as medidas no âmbito da pandemia da do-
ença COVID-19 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 2-
A/2022 
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pande-
mia da doença COVID-19 
 
Declaração de Retificação n.º 2/2022 
Retifica a Portaria n.º 314/2021, de 22 de dezem-
bro, que procede à 5.ª alteração da Portaria n.º 
82-C/2020, de 31 de março, que criou a medida 
Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamen-
tos Sociais e de Saúde 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional  
 
Despacho n.º 354/2022 
Aprova o regime de apoios aos formandos que se 
encontrem temporariamente impedidos de fre-
quentar ações de formação em virtude da suspen-
são das atividades formativas em regime presen-
cial 

Finanças, Planeamento e Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social - Gabinetes do Minis-
tro de Estado e das Finanças, do Ministro do 
Planeamento e da Ministra do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social 
 
Despacho n.º 539/2022 
Autorização de lançamento de aviso de abertura 
de candidaturas para qualificação de pessoas 
com deficiência e/ou incapacidade 

 
 

     
 
» Orientação nº 009/2020 de 
11/03/2020 atualizada a 
10/01/2022 
 

COVID-19: Procedimentos para Estruturas Resi-
denciais para Idosos (ERPI) e para Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados (várias tipolo-
gias). 

Procedimentos para Estabelecimentos de Apoio 
Social de carácter residencial/estruturas residen-
ciais, de utilização temporária ou permanente de-
dicadas a pessoas institucionalizadas, dependen-
tes de terceiros nas atividades da vida diária.  
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/01/Candidaturas-Abertas-PEDEPE.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/1-2022-177363476
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/1-2022-177363476
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17083135/8004_Estatuto+Cuidador+Informal+Principal+e+Cuidador+Informal+n%C3%A3o+Principal/edcbe0f7-3b85-48b8-ad98-2e0b2e475dd4
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/6-a-2022-177363491
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/6-a-2022-177363491
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/2-a-2022-177363492
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/2-a-2022-177363492
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/2-a-2022-177363492
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/2-a-2022-177363492
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/2-2022-177455550
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/2-2022-177455550
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/314-2021-176317415
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/82-c-2020-130956136
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/82-c-2020-130956136
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/354-2022-177451126
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/539-2022-177584942
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
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» Esquema Vacinal da Norma 002/2021, atuali-
zada a 11/01/2022 
Mais informações em https://www.dgs.pt/nor-
mas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-cir-
culares-normativas/norma-n-0022021-de-
30012021-pdf.aspx. 
 
Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 
12/01/2022 
COVID-19: Estratégia Nacional de Testes para 
SARS-CoV-2 
 

Destacamos, particularmente o ponto 19 e seguintes: 

“RASTREIOS EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS 
19. São instituições de apoio ou acolhimento a populações 
mais vulneráveis, as comunidades terapêuticas e comunida-
des de inserção social, bem como os centros de acolhimento 
temporário e centros de aloja- mento de emergência, de Es-
truturas Residenciais para Idosos (ERPI), unidades de cuida-
dos continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) e de outras estruturas e res-
postas dedicadas a pessoas idosas, crianças, jovens e pes-
soas com deficiência, bem como centros de proteção inter-
nacional e de acolhimento e proteção de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos e os estabeleci-

mento prisionais. 

 
 

 
Estatuto do Cuidador Informal 
 
Conheça aqui as principais alterações 
 

 
 
 

Programa Mais Ajuda  
 

O Programa Mais Ajuda é um 

programa do Lidl Portugal e 

das rádios Renascença, RFM 

e Mega Hits, em parceria com a Beta-i, que pro-

move o empreendedorismo ao serviço da socie-

dade, impulsionando as IPSS (ou equiparadas) 

e Startups (ou empresas de empreendedorismo 

 

social), aproximando estas duas realidades dis-

tintas e impulsionando o desenvolvimento de 

boas práticas e novas metodologias junto do ter-

ceiro setor.. 

As candidaturas estão abertas até 27 de feve-

reiro. 

Regulamento aqui 
+ Info aqui 
 

 
 

 

  
 

Ação de Formação «O Direito, Conceitos, o Código dos Contratos Públicos»  
 
Dia: 21 de janeiro   I Plataforma Zoom 
 

Objetivos: dotar os Dirigentes, Técnicos e Con-
tabilistas das Organizações Sociais de conceitos 
jurídicos, necessários à compreensão da Contra-
tação Pública e o papel que a mesma detém na 

vida das IPSS quer quanto às tipologias da con-
tratação pública quer quanto às fases que as 
mesmas encerram. 
Faça a sua inscrição aqui 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 
 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/prestacoes-compensatorias-dos-subsidios-de-ferias-e-nat-1
https://maisajuda.pt/regulamento/
https://maisajuda.pt/perguntas-frequentes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEAydwKAYnJhSghq24oxRDAeReD6bdbeKdKUS-IeRi483iYQ/viewform
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2ª Edição | "A Operacionalização da Contratação Pública"  I  Plataforma ZOOM 
 
Dias: 23 de fevereiro, das 
16h30 às 19:30h; 25 de fe-
vereiro, das10h às 13h e 

26 de fevereiro das 9h30h às 12h30 
A presente formação visa dotar os participantes 
das ferramentas e conhecimentos necessários à 

elaboração dos procedimentos de contratação 
pública, nomeadamente quanto a Ajuste Direto, 
Consulta Prévia e Concurso Público. 
Inscrições e + Info em: https://www.udipss-
porto.org/pt/questionarios/2-edicao-a-operacio-
nalizacao-da-contratacao-publica/29

7ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - da Teoria à Prática  I  Plataforma ZOOM 
 
Dias: 03 de março das 17h00 às 20h00) e dia 04 de março das 9h30-12h30 e 14h30 às 17h30 
Inscrições e + Info em:https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/7-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-
teoria-a-pratica/33 
  
 

 
 

Noite de Poesia “Vamos Cantar as Janeiras” 
 
Dia: 12 de janeiro às 21h00
Iniciativa do Forum APOIO 
 
+ Info aqui 
 

 
 
 

Workshop  “Cuidar na Demência” 
 
Dia: 22 de janeiro, das 15h00 às 19h00, no Auditório do Centro Autárquico de Quarteira.  
Este workshop tem como objetivo facilitar a vida de quem cuida e de quem é cuidado, 
melhorando a relação entre ambos. Vamos poder: 
- Conhecer os sintomas dos vários tipos de demência; 
- Aprender truques para lidar com desafios de forma positiva e gratificante; 

- Reconhecer atividades simples para estimular a memória da pessoa com demência. 
Uma iniciativa da  AHDPA - Associação Humanitária dos Doentes de Parkinson e Alzheimer- Centro de 
Dia Quarteira 
 
 
 

Carta Social - Rede de Serviços e Equipamentos 
Processo de Atualização por referência a 31 dezembro de 2021 
 
O processo de atualização da Carta Social decorrerá até 31 de janeiro de 2022 
Para aceder e atualizar a informação clique aqui 
Para aceder ao manual de Instruções clique aqui 
Para esclarecimento de dúvidas encontra-se disponível o e-mail: cartasocial@gep.mtsss.pt 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-a-operacionalizacao-da-contratacao-publica/29
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-a-operacionalizacao-da-contratacao-publica/29
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-a-operacionalizacao-da-contratacao-publica/29
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/7-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/33
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/7-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/33
http://rotass.cnis.pt/noite-de-poesia-vamos-cantar-as-janeiras/
https://www.facebook.com/events/419276623277395?ref=newsfeed
http://cartasocialrses.gep.mtss.gov.pt/pls/rses/f?p=104
https://www.cartasocial.pt/documents/10182/764563/CartaSocial2021-Manual
mailto:cartasocial@gep.mtsss.pt
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Voto antecipado 
 
Voto antecipado para eleitores que residam em estruturas residenciais (lares) e 
instituições similares 
    

» Requerimento Junta de Freguesia - VA residentes em Lares 
 
Voto antecipado para os eleitores temporariamente deslocados no estrangeiro: 
 

»  Voto antecipado para os eleitores temporariamente deslocados no estrangeiro 

»  Cartaz 

»  Folheto 

 

Portal euEleitor (https://www.eueleitor.mai.gov.pt/):   o acompanhamento do percurso da carta com o 
boletim de voto postal de cada eleitor remetido pela Administração Eleitoral, bastando para tal inserir, 
nos campos próprios, o número do CC e a data de nascimento, conforme print screen inserido abaixo. 
  
Mais se informa que a AE-SGMAI disponibilizou um vídeo de apoio à votação via postal, que se encontra 
publicado no canal Youtube do SGMAI, em https://www.youtube.com/watch?v=frhQRKM39Es 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lino Maia 
 

https://www.portaldoeleitor.pt/Documents/Legislativas%202022/AR_Voto%20Residentes%20em%20Lares.pdf
https://www.portaldoeleitor.pt/Documents/Legislativas%202022/AR_Voto%20Residentes%20em%20Lares.pdf
https://www.portaldoeleitor.pt/Documents/Legislativas%202022/Requerimento%20-%20VA%20residentes%20em%20lares.docx
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI1NQQA9rMO0QUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI1NQIATOIHSAUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI1NQYA2tIAPwUAAAA%3d
https://www.eueleitor.mai.gov.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=frhQRKM39Es
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