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A CNIS vai realizar, nos dias 7 e 8 de junho, no Auditório da, o seu VI Congresso que terá como tema “As 
IPSS nas Políticas Sociais”. No regresso aos eventos presenciais, este Congresso de âmbito nacional inci-
dirá sobre matérias de grande relevância para as Instituições 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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Portaria n.º 151-B/2022 
 
Regime excecional e temporário de comparticipa-
ção de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso 
profissional 
. 
 
Portaria n.º 152/2022 
 
Procede à décima segunda alteração do Regula-
mento Específico do Domínio da Inclusão Social 
e Emprego 
 
Extrato: 
«Artigo 259.º 
Beneficiários 
1 - ... 
2 - São ainda beneficiárias as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
com fins de saúde, cujos estabelecimentos in-
tegrem o Serviço Nacional de Saúde nos termos 
da alínea b) do n.º 1 e do n.º 3, do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, que 
detenham acordo de cooperação com as en-
tidades ou organismos da área governativa 
da saúde, nos termos do mesmo diploma. 
 

 
 
 

Orientação nº 009/2020 de 

11/03/2020 atualizada a 
23/05/2022 

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

 
O BPI e a Fundação "la Caixa" 
lançam a 4ª edição do Prémio 
Infância, um prémio que tem 
como finalidade apoiar projetos 

que visem quebrar o ciclo de pobreza, facilitem o 
desenvolvimento e empoderamento na infância e 

adolescência, e potenciem a família como eixo 
ação socioeducativa. 
Candidatura: 24 de maio a 27 de junho.  
Consultar mais informação aqui 
 
 
 
 
 
                            
 

 
Ciclo de Debates 
A Importância  
Económica e Social 
das IPSS  
em Portugal 
“O empobrecimento 
da sociedade e o pa-
pel das IPSS” 
 
Dia: 5 de julho, das 
9h30 – 13h00 
Local: Auditório Mu-
nicipal do Fórum Cul-
tural do Seixal 
Uma iniciativa conjun-

tas das UDIPSS de Setúbal, Lisboa e Santarém. 
Entrada livre. 
 
 
                                  
UDIPSS – Porto  
 
» 1ª Edição  

 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 
 
 
» 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 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/151-b-2022-183801150
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/151-b-2022-183801150
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/152-2022-184054399
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/152-2022-184054399
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-fundacao-'la-caixa'-infancia
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
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10ª Edição “Coimbra a Brincar”  
   
O “Coimbra a Brincar” vai 
estar de volta nos dias 27 e 
28 de maio. Após dois 
anos em formato online, 
Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra 
(APCC) e os seus parcei-
ros na organização deste 
evento vão voltar a cele-
brar em pleno e presencial-
mente a alegria do brincar, 
juntando pessoas de todas as idades em torno de 
mais de uma centena de atividades completa-
mente gratuitas. 

+ Info aqui 
 
 
Chá Poético Rotário Luso-Brasileiro  
"A Poesia na Língua Portuguesa pelo 
Mundo" 
Dia: 28 de  maio de2022, as 21h 
Com o colaboração da Associação de Solidari-
edade Social - APOIO 
Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83529579213?pwd=
RUVzRXJsRnAwQm9yaVVTanVvRzlPZz09 
 
ID da reunião: 835 2957 9213 
Senha de acesso: Poesias 
 
 

 
5ª Tertúlia Social 
e da Saúde do 
Vale do Homem e 
Cávado 

 
Dia: 31 de maio, 
no Altice Fórum 

Braga a partir das 09h00. 
Promovida pelo Centro Social do Vale do Homem. 
Cartaz e programa aqui 
 

 
 
 
 
Já está disponível em formato digital o livro 
“Covid-19 – Lições da Análise Territorial da 
Pandemia” 
O livro reúne as intervenções proferidas numa 
conferência com o mesmo nome organizada pelo 
Conselho Económico e Social. A conferência de-
bateu a evolução e efeitos da pandemia a nível 
social, político e económico e sua expressão regi-
onal em Portugal, de forma a avaliar as políticas 
públicas de combate à exclusão social e promo-
ção de reequilíbrio e as medidas de contenção to-
madas em cada região. 
Pode aceder ao livro em formato e-book ou em 
PDF aqui 
 
 
“Um Pioneiro da Inclusão:  
Coletânea de Textos de  
Lou Brown” 
 
Trata-se de uma coletânea de 
textos de autoria do Professor 
Lou Brown, que reúne alguns 
artigos e ideias do pensamento 
do autor apresentadas de (…) forma emotiva, 
mas acima de tudo muito pragmática (excerto do 
prefácio de Mário Pereira).. 

 Download 

 

 
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 
 
 
Estudo sobre o conhecimento e nível de im-
plementação do Balanced Scorecard (BSC) 
nas IPSS portuguesas 

No âmbito do mestrado em Contabilidade e Fi-

nanças da Faculdade de Economia da Universi-

dade de Coimbra (FEUC), encontra-se em curso 

um estudo sobre "O nível de conhecimento e de 

 DIVERSOS 

http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=11119
https://us02web.zoom.us/j/83529579213?pwd=RUVzRXJsRnAwQm9yaVVTanVvRzlPZz09
https://us02web.zoom.us/j/83529579213?pwd=RUVzRXJsRnAwQm9yaVVTanVvRzlPZz09
https://drive.google.com/file/d/1K8VG8GQV9WAHekt8uj-JnXglY0Dw4_yM/view?usp=sharing
https://ces.pt/2022/05/25/livro-covid-19-licoes-da-analise-territorial-da-pandemia/
https://www.formem.org.pt/pt/documentos/download-file?path=Documentos-FORMEM%2FColetnea+de+Textos+de+Lou+Brown.pdf
https://www.cases.pt/pas22/
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implementação do Balanced Score Card (BSC) 

nas IPSS portuguesas". Este estudo tem como 

objetivos: obter evidências empíricas quanto ao 

nível conhecimento e utilização do BSC por 

parte das IPSS portuguesas, conhecer as ra-

zões inerentes à sua adoção ou abandono, mo-

tivações, objetivos, benefícios e dificuldades en-

contradas no processo da sua implementação 

nas organizações. 

A participação no estudo poderá ser efetuada 

através do preenchimento deste questionário.  

 

  

 
 

Lino Maia 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFmiYfZRyKHP7-zOA7BMGoNBmXj5fcMP2V47xT--sRIrFrCA/formResponse

