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A CNIS vai realizar, nos dias 7 e 8 de junho, no Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Viseu, o seu VI Congresso que terá como tema “As IPSS nas Políticas Sociais”. No regresso aos eventos 
presenciais, este Congresso de âmbito nacional incidirá sobre matérias de grande relevância para as Institui-
ções do Setor Social e Solidário, consistindo num importante momento de reflexão e partilha.  
 
O programa, inscrições e mais informações sobre o Congresso podem ser consultados aqui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cnis.pt/congresso/
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Consulte aqui a 3ª republicação do Aviso do In-

vestimento TC-C13-i03 – Eficiência Energética 

em edifícios de serviços N.º 01/C13-i03/2022. 

 
Submissão de Candidaturas entre 28/02/2022 e 
29/07/2022 (até às 18h00) 
Ver documentação aqui 
Contacto para informações e Esclarecimen-
tos: geral@fundoambiental.pt 
 
Documentação adicional: 

 FAQs – Eficiência Energética em Edifícios 
de Serviços (consulte aqui) 

 Guião para a elaboração da Memória Des-

critiva (consulte aqui) 
 
 
A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio 
por parte do gabinete de auditoria da CNIS, com 
objetivo de elaboração de relatório económico-fi-
nanceiro e assessoria estratégica e operacional a 
Instituições associadas da CNIS. 
O trabalho do gabinete incluirá visita e reunião 
com a Direção da Instituição, apresentação do re-
latório, e proposta de medidas a adotar para ga-
rantir a qualidade dos serviços prestados e a sus-
tentabilidade financeira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, 
a Instituição deverá enviar um email para:   
gabineteauditoria@cnis.pt, enunciando no título 
do email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da 
Instituição”, disponibilizando uma pessoa respon-
sável para ser contactada no prazo de 24 horas. 
 
 
 

1ª Edição I Curso Intensivo 
"Proteção de Dados nas 
IPSS" 
 
Dias: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 

junho das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 
e dia 23 junho (das 14h00 às 18h00). 
Inscrições e + Info aqui 
 
 

 
UDIPSS - Porto 
3ª Edição | Workshop "Gestão de Vagas nas 
Respostas da Infância" 
 
Dia: 4 de junho (das 9h00 às 13h00) e 8 de junho 
(das 19h00 às 21h00) 

Inscrições e + Info aqui 
 
 
 
 

 
 
 

 
II Edição do Festival de 
Teatro Infantil da  
Batalha 
 
A.P.D.R.B. - Centro Infantil 
Moinho de Vento com sede 
na Batalha, à semelhança 

do que aconteceu em 2021, de modo a estimular 
o gosto pela expressão dramática nos mais no-
vos, irá realizar no Mosteiro de Santa Maria de Vi-
tória entre os dias 23 e 27 de maio do presente 
ano, o II Festival de Teatro Infantil da Batalha 
Inscrições aqui 
 
 
 
 
 
 
Conferência ABEM 

Organizada pela Associação Dignitude este 

evento terá lugar no dia 25 de maio, pelas 9h30, 
no auditório da Associação Nacional das Farmá-
cias, em Lisboa, 2 por via de transmissão online. 
A iniciativa pretende criar um momento de refle-
xão sobre o acesso da população portuguesa 
mais carenciada à saúde e aos medicamentos e, 
ainda, avaliar o impacto do Programa abem: no 
combate à pobreza. 
Inscreva-se aqui: https://forms.gle/wfAL4bwvJze-
PUFXR9  
 Consulte o Programa aqui. 
 

 

 DIVERSOS 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/3-republicacao-eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos-pdf.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_3.a-Republicacao_alt-data.pdf
mailto:geral@fundoambiental.pt
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/edificios-de-servicos-faq-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/edificios-de-servicos-memoria-descritiva-pdf.aspx
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-curso-intensivo-protecao-de-dados-nas-ipss/62
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-workshop-gestao-de-vagas-nas-respostas-da-inf-ncia/61
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbRWUi_Q6MtcFZ9GvdRyoxKltaRnyLaFtY89oMSuaDWEl6GQ/viewform?fbclid=IwAR3DhnseisCUHNnz5cKDnKreQO7ydkgwbnGH_7TURNCKjKpt4xIQUk-whvo
https://www.dignitude.org/
https://forms.gle/wfAL4bwvJzePUFXR9
https://forms.gle/wfAL4bwvJzePUFXR9
https://www.dignitude.org/wp-content/uploads/2022/05/CONFERE%CC%82NCA-ABEM-1.pdf


   

 
 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt   

  
 

 

 

NOTÍCIAS À SEXTA 

20.05.2022 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    3 

Ciclo de eventos INNOVATIONTRAIL   
 
A F3M vai realizar, durante o ano de 2022, um ci-
clo de eventos que irá decorrer em mais de 20 ci-
dades proporcionando um leque de apresenta-
ções centradas em temas como a saúde, inova-
ção, segurança, tecnologia, desmaterialização e 
proteção de dados. 
Estão agendadas sessões em  
+ Info aqui 

 
11ª Edição do Prémio Cooperação e  
Solidariedade António Sérgio 
 
Dia 1 de junho abrem as candidaturas ao Prémio 
Cooperação e Solidariedade António Sérgio, que 
decorrerão até ao dia 30 de setembro de 2022 
+ Info aqui 
 
 
8.ª Edição do programa Aldeia dos Sonhos 

 
Uma iniciativa organi-
zada pela Fundação 
INATEL com o objetivo 
de possibilitar que os 
residentes de aldeias 

com 100 ou menos residentes usufruam de pro-
gramas turísticos e culturais com a duração de 3 

dias, a organizar até abril do próximo ano. Apre-
sentação de candidaturas, até 8 de agosto. Can-
didaturas: formulário digital / www.inatel.pt 
Mais informações: inatel.social@inatel.pt / 
210 027 142 

 
Website do Projeto 12 - Justiça para Crianças 
 
Através deste site, partilham-se recursos que po-
dem facilitar a audição a diferentes níveis e por 
escalões etários, mas também a apresentação 
dos vários atores que intervêm na audição das cri-
anças e jovens (Juiz/a Advogado/a, Procurador/a, 
Assistente Social, entre outros) bem como as sa-
las de audição nos Tribunais, das Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens, da Polícia Judici-
ária e outras. 
 
 
Projecto “Estreitar Laços” Modelo de Cuida-
dos Humanizados para Pessoas com Demên-
cia” 
 
O projecto Estreitar Laços da Alzehimer Portugal 
demonstrou a importância da adopção de boas 
práticas, sem recurso a medidas de contenção e 
o seu impacto positivo na Qualidade de Vida das 
Pessoas com demência e no bem-estar das equi-
pas prestadoras de cuidados. 
 

  
 
 

 
 

Lino Maia 

https://www.f3m.pt/pt/empresa/innovationtrail
https://www.cases.pt/pas22/
http://newsletter.inatel.pt/lt.php?tid=KkxRBQsGUAMPB0kIVQ9RHFJUU1AcAlQHUBwFBwwBUAJSVQNVCAZKB1xQU1IBDFMcAFJVAhxXUlZQHA0DW1YcVFEEBAFdAVULCQ5STA4LU1NVVVNSHFRWBgMcAANcUBxcWgFQHVtSBQVZA1YIVQFVAQ
http://newsletter.inatel.pt/lt.php?tid=KkwGBlsABgQOD0kIVgFZHFIHU1EcAQdRUBwGAAAGAlxXCQdUCgJKB1xQU1IBDFMcAFJVAhxXUlZQHA0DW1YcVFEEBAFdAVULCQ5STA4LU1NVVVNSHFRWBgMcAANcUBxcWgFQHVtSBQVZA1YIVQFVAQ
mailto:inatel.social@inatel.pt
https://projeto12.pt/
https://alzheimerportugal.org/wp-content/uploads/2022/05/HSP_335_27-34_SaudeSociedade.pdf
https://alzheimerportugal.org/wp-content/uploads/2022/05/HSP_335_27-34_SaudeSociedade.pdf
https://alzheimerportugal.org/wp-content/uploads/2022/05/HSP_335_27-34_SaudeSociedade.pdf

