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> Alteração de prazos Candidaturas
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância
da Rede Solidária, da Educação Pré-Escolar” – Ano Letivo
2016-2017

A CNIS alerta todas as associadas que submeteram
candidaturas à Compensação Remuneratória dos Educadores
de Infância da Rede Solidária para a alteração dos prazos de
análise, correção e reclamação.
Os novos prazos a cumprir são:


De 01 a 22 março - Análise e correção das candidaturas;



De 23 março a 05 de abril - Período
reclamação/visualização do documento provisório;

de

Até 22 de março, sugerimos às Instituições que acedam à
plataforma para verificar se há alguma alteração ao estado da
candidatura e necessidade de correção.
O departamento técnico da CNIS conti apoiar as suas
associadas no esclarecimento de dúvidas, através dos
contactos 226 068 614 e cnis@cnis.pt.

> Código de Conduta
Nos termos da Lei n.º 73/2017, de 16 de Agosto, que reforça o
quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio e procede à mais recente alteração ao Código do Trabalho, passou a
ser necessário que todas as estruturas com 7 ou mais trabalhadores disponham de um Código de Conduta para a prevenção e
combate ao assédio no trabalho. Esta alteração, que entrou em
vigor em Outubro do ano passado, levou a CNIS a elaborar um
modelo de Código de Conduta que pudesse servir de orientação
para as suas associadas que assim o desejassem. Esse modelo
será agora disponibilizado ao conjunto das associadas, designadamente por publicitação no sítio institucional da CNIS.
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> Revisão dos Acordos de Cooperação em Creche
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LEGISLAÇÃO
Finanças e Planeamento e das
Infraestruturas
Portaria n.º 57/2018 - Diário
da República n.º 40/2018, Série I de 2018-02-26
Regula o funcionamento e a
gestão do portal dos contratos
públicos, denominado «portal
base», e aprova os modelos
de dados a transmitir.
11 476603 1

Assembleia da Republica

Região Autónoma da Madeira
Assembleia Legislativa

Resolução da Assembleia
da República n.º 58/2018 Diário da República n.º
42/2018, Série I de 2018-0228114778982
Recomenda ao governo o envio à assembleia da república
dos relatórios sobre a aplicação da convenção sobre os direitos da criança.

Decreto Legislativo Regional n.º 5/2018/M - Diário da
República n.º 42/2018, Série
I de 2018-02-28114778989
Aprova o valor da retribuição
mínima mensal garantida para
vigorar na Região Autónoma
da Madeira

CANDIDATURAS

ALT20-43-2018-08
Candidaturas: 27dez2018
Desenvolvimento Urbano e Sustentável Inclusão Social
e Emprego
Regeneração socioeconómica e física de comunidades
e zonas desfavorecidas
CENTRO-43-201806
Candidaturas: 27dez2018
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no
âmbito da PI 9.8 (9b)
Eixo 09: Reforçar a rede urbana

IEFP
Abertura do 1.º período de
candidatura de 2018 da medida
Contrato-Emprego
Candidatura: entre as 9h00 do dia 1 de
março e as 18h00 do dia 31 de março de
2018.
Aviso de abertura
Regulamento
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Ação de esclarecimento e sensibilização sobre
Modelo de Apoio à Vida Independente
No dia 6 de março, pelas 10h30, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em colaboração com o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR, I.P.) promove esta ação de esclarecimento sobre o MAVI.

Candidaturas até 30 de abril
Para consultar o regulamento do Prémio e a ficha de
candidatura aceda a:
http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt.

Quantos somos
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Seminário formativo sobre “Regulamento Geral de Proteção de
Dados”
14 de março

I

09h15 – 18h30

Auditório do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu
Promovido pela UDIPSS-Viseu. Evento gratuito para as associadas.
Inscrições até 6 de março: geral@udipssviseu
Terá a duração de 8h de formação, válidas para dar cumprimento ao
estipulado no artigo 131º do Código do Trabalho

UDIPSS-Braga - Talk Mindset Pé Descalço
Como resolver os seus problemas em 3
passos” na sua Instituição
13 de março I 15h30
“Mindset Pé Descalço” é uma ferramenta de resolução de problemas.
A participação é gratuita, sendo a inscrição obrigatória e limitada à capacidade do auditório (180 lugares).
A inscrição torna-se efetiva depois de aceite e devidamente confirmada
pela UDIPSS.
Para qualquer esclarecimento adicional:253 617 737 ou 933 132 820

Assembleia Geral Ordinária da UDIPSS-Braga
Dia 13 de março, pelas 17h00, terá lugar no auditório Professor Manuel Isidro Alves da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica de Braga | Campus Camões, Braga.
Ordem de trabalhos: apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades e contas de 2017,
parecer do Conselho Fiscal e ainda a assinatura de protocolos com duas empresas.

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

4

NOTÍCIAS À SEXTA
02.03.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

V Encontro Nacional sobre “Maus-Tratos, Negligência e Risco na
Infância e Adolescência”
13 e 14 de março
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
É uma organização da ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso.
Para informações mais detalhadas consulte o programa disponível em
www.asassts.com
dade.acao.social

ou

www.facebook.com/asas.associacao.solidarie-

Garanta já a sua inscrição preenchendo o respetivo formulário aqui.

"Saúde Oral e as Doenças Não Transmissíveis", III Simpósio
CEMAS
14 de março

I

09h00-17h45

Auditório D. Pedro IV da Santa Casa da Misericórdia, no Porto.
Organizado pelo Centro de Estudos da “Mundo A Sorrir”. As inscrições são online e os interessados poderão inscrever-se através do link:
goo.gl/uWW8tP.
O programa do evento explora temáticas como "A Saúde Oral e as Doenças
Cardiovasculares e Respiratórias", "A Carga da Doença Oral na Saúde em
Geral", "A Reforma dos Cuidados de Saúde e Programas Nacionais", bem
como a realização de uma Mesa Redonda sob o mote "As Desigualdades em
Saúde - o papel da alimentação saudável e da atividade física".

Grande Espetáculo de Fados e Variedades
24 de março

I

15h00

Auditório da Nova Igreja da Amora
Este espetáculo integra-se na campanha de angariação de fundos
para a compra de uma carrinha para o apoio domiciliário da ARIFA
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Espaço OTL Páscoa – inscrições abertas
26 de março a 6 de abril
Uma organização da Associação Social e Cultural da Tôr (concelho
Loulé)
O OTL é um espaço de desenvolvimento para os mais pequeninos,
com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.
Inscrições no centro Comunitário da Tôr até 14 de março, ou para o
email animacao.asctor@gmail.com

Casa do Povo de Abrunheira ganha escalão na Taça de Portugal
de Downhill
José Sousa, atleta da Casa do Povo de Abrunheira conquistou o primeiro lugar em Master 40 na primeira prova da Taça de Portugal de
Downhill que decorreu em Arouca. A Casa do Povo de Abrunheira arranca assim da melhor forma na primeira prova do ano. Mais resultados para acompanhar.

Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra cria site para aumentar a segurança na internet de pessoas com deficiência
- Utilização Segura das Redes Sociais’ já está online A Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) acaba de dis
ponibilizar um site que pretende contribuir para aumentar a segurança
online, em particular na utilização das redes sociais, das pessoas com
deficiência e incapacidade, especificamente jovens com deficiência intelectual ou doença mental.
Esta ferramenta, que se encontra acessível através do site da instituição em www.apc-coimbra.org.pt,, pode mesmo ser útil a qualquer utilizador da Internet, uma vez que tem como objetivo principal
que estes se tornem mais confiantes, conhecedores e, consequentemente, mais protegidos nesse contexto
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IMPRENSA
Sabias que já podes fazer donativos a várias instituições
através de MB Way?
Chama-se Ser Solidário e é um
serviço criado pela SIBS para
apoiar Instituições Particulares
de
Solidariedade
Social
(IPSS), Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) e Organizações Não Governamentais
das Pessoas com Deficiência
(ONGPD). Desde o passado
dia 5 de ...
Magistrados querem que distribuição de dinheiro pelas IPSS
seja equitativo e sem injustiças
O Sistema de Justiça está a
distribuir milhões de euros a
instituições particulares de solidariedade social (IPSS) sem
recorrer a uma base de dados

específica. Os magistrados defendem um sistema alternativo
de escolha das instituições, a
quem devem ser entregues os
valores das injunções.
Centros de Emprego vão ter
gestores de carreira para os
sem-abrigo - Governo
Os centros de empregos vão
ter um interlocutor para acompanhar as pessoas inscritas e
sinalizadas como sem-abrigo
e "gestores de carreira" para
os casos "mais complexos",
anunciou hoje o secretário de
Estado do Emprego. "Cada
centro de emprego terá um interlocutor" para a Estratégia
Nacional ...
Coordenador da reforma do
SNS diz que futuro passa por
prestar cuidados em casa

O coordenador nacional da reforma do SNS na área dos Cuidados Continuados Integrados
disse ainda que, em breve, vai
sair um manual de orientações
para os profissionais de saúde
apoiarem os cuidadores informais, "que estão a assumir um
papel muito importante". "Se
olharmos para as ...
Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados vai ter
mais ...
A capacidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados na região
Centro vai ser aumentada
este ano com mais 142 camas, anunciou hoje a presidente da Administração Regional de Saúde do Centro
(ARSC), Rosa Reis Marques.

Seminário: Finanças Éticas e Solidárias ao Serviço do Bem Comum
22 de março das 9h30 – 16h00
Inscrição gratuita, até 15 de março, para osa@fea.pt
Destinatários: Dirigentes, técnicos de organizações do terceiro setor, empresários,
administração pública, estudantes, públicos em geral.
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Manual “Alimentos Fornecedores de Proteínas no Cabaz de Alimentos do POAPMC”
Este manual apresenta um conjunto de informações úteis sobre o valor nutricional, cuidados de utilização e
receitas de quatro tipos de alimentos

Lino Maia
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