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23 Novembro I 9:45 - 13:00   
Hotel Cinquentenário, em Fátima 

 
                                   Convocatória da Assembleia Geral aqui 

 
Programa e Ação e Orçamento  
Previsional 2020, aqui 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
» Contratação de recursos humanos altamente 

qualificados 
Entidades públicas e privadas sem fins lucrati-
vos do setor cultural e social 
Candidaturas de 14/11/2019 a 30/01/2020 
AVISO NORTE-59-2019-53 
Anexos 

 
 
 
 
 
 
 

UDIPSS-SANTARÉM 
Assembleia Geral Ordinária 
 
Dia: 27 de novembro 
 
 
 

UDIPSS-BRAGANÇA 
Assembleia Geral Ordinária 
 
Dia: 29 de novembro 
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 

 SEGURANÇA SOCIAL 

Assembleia Geral Ordinária da CNIS 

» Guia Prático   
 
Inscrição, Alteração e Cessação do Seguro Social 
Voluntário 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2019/11/Convocat%C3%B3ria_AG_23Nov19.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2019/11/Programa-A%C3%A7%C3%A3o-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
https://norte2020.pt/sites/default/files/public/AAC_CRHAQ_OutrasEntidades.pdf
https://norte2020.pt/sites/default/files/public/aac_oe.zip
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4c6b7539-e1fd-4035-914d-a17412007ccc
http://rotass.cnis.pt/udipss-braganca/
http://www.seg-social.pt/documents/10152/26105/1004_inscricao_admissao_cessacao_ssv/7c972a7c-7c05-4242-a9d0-244c6304da85
http://www.seg-social.pt/documents/10152/26105/1004_inscricao_admissao_cessacao_ssv/7c972a7c-7c05-4242-a9d0-244c6304da85
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UDIPSS-GUARDA 
Sessão Informativa sobre “Alterações á Lei laboral e o Regime do Maior Acompanhado” 
 
Dia: 4 de dezembro 

Será também feita uma reflexão minuciosa, ao cálculo das prestações pagas pelos utentes 

Inscrições até ao dia 25 de novembro. 

 

» ERS I Livro de Reclamações Eletrónico 
 
Os operadores económicos dos setores privado, 
social e cooperativo que exerçam atividades re-
guladas pela ERS já podem registar-se na Plata-
forma do livro de reclamações electrónico. Este 
registo é obrigatório e deverá ser efetuado até ao 
dia 15 de dezembro de 2019, bastando seguir as 
instruções fornecidas no website da Direção-Ge-
ral do Consumidor. 
O livro de reclamações eletrónico não vem subs-
tituir o livro de reclamações em papel que deve 
estar acessível no estabelecimento (ambos são 
obrigatórios).Mais informações aqui. 
 
 
 

» SNS: Já pode obter a sua baixa online 
 
Agora, já é possível o cidadão aceder à sua baixa 
médica em suporte digital, emitida pelo médico de 
família. Para aceder à baixa, em formato digital, 
no portal do sistema nacional de saúde, precisa 
de se autenticar com o cartão do cidadão ou com 
a chave móvel digital, seguidamente vá à opção 
Consultas, Receitas e Exames. 
No Registo de Saúde Eletrónico – Área do Cida-
dão do Portal SNS, pode consultar, guardar e en-
viar por e-mail, para o seu local de trabalho, a 
baixa ou Certificado de Incapacidade Temporária. 
A baixa médica é emitida em três vias: uma deve 
ficar para si, outra deve ser entregue na entidade 
empregadora e uma terceira na Segurança So-
cial. 

Inquérito Avaliação Externa Projeto Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social 
membros do Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) 
 
Como é do V/ conhecimento a CNIS tem em curso 
um Projeto no âmbito da Capacitação Institucional 
das Organizações da Economia Social membros 
do Conselho Nacional para a Economia Social 
(CNES), financiado pelo PO ISE – Programa Ope-
racional Inclusão Social e Emprego, do Portugal 
2020. 
Uma das atividades deste projeto é o funciona-
mento de um Gabinete de Apoio Técnico para ro-
bustecimento da capacitação institucional da 
CNIS, não só ao nível da sua capacidade de re-
presentação e negociação, mas igualmente de 
apoio às associadas, dotando-as de uma maior 
capacidade de resposta aos desafios que encon-
tram na sua gestão e para a melhoria do seu de-
sempenho.  
A avaliação externa das atividades do Projeto é 
obrigatória e imprescindível para a sua melhoria, 
assim como para a concretização dos indicadores  

de realização contratualizados. 
A Turnaround Social, entidade contratada para a 
realização da avaliação do Projeto, enviou um e-
mail às Instituições associadas, já apoiadas pela 
equipa técnica da CNIS, para resposta a um 
breve questionário de avaliação do serviço pres-
tado.  
A resposta das Instituições a este inquérito, cuja 
confidencialidade está totalmente assegurada, é 
extremamente importante para a melhoria do de-
sempenho do projeto pelo que apelamos a todas 
as associadas que recebam este e-mail, a partici-
pação no mesmo, até ao dia 22 de novembro. O 
inquérito é curto, com um número de questões re-
duzido, pelo que a resposta não tomará muito 
tempo. Os resultados serão exclusivamente utili-
zados no âmbito do projeto. 
Agradecemos a participação de todos. 

 SÁUDE 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/11/CARTAZ-4-DEZEMBRO-2019-1.pdf
https://www.ers.pt/pt/not%C3%ADcias/listagem-de-not%C3%ADcias/lista-de-not%C3%ADcias/livro-de-reclama%C3%A7%C3%B5es-eletr%C3%B3nico-informa%C3%A7%C3%A3o-aos-operadores-econ%C3%B3micos/
https://servicos.min-saude.pt/utente/
https://servicos.min-saude.pt/utente/
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Magusto Junta Crianças e idosos no Lar da “En-
genho” 
Crianças da creche e do pré-escolar da ENGENHO, 
juntamente com os idosos do Centro de Dia e do 
Lar desta associação, celebraram o S. Martinho, 
com o tradicional magusto, na manhã da passada 
segunda-feira, nas instalações do Lar “ A minha 
casa”. 
“Para além do reviver de costumes e tradições, 
como património imaterial da comunidade, foi mais 
um momento de convívio e de vivência intergeraci-
onal, aspetos que a ENGENHO sistematicamente 
tem privilegiado no seu plano de atividades”, afir-
mou o presidente da direção, Manuel Augusto de 
Araújo. Este responsável vincou ainda a necessi-
dade de “educarmos as crianças para que estas se 
aproximem dos idosos e saibam conviver com eles, 
numa partilha de saberes e de afetos, independen-
temente da sua condição”. 
O magusto contou com momentos de animação, 
com cantigas da terra e mostra dos tradicionais 
chapéus do Vale do Este, pelo Grupo Chapéus de 
Palha de Cambeses, freguesia vizinha do concelho 
de Barcelos.   
 
Palhinha da casa do povo de Abrunheira vence 
Figueira City Race 
Paulo Palhinha, em representação da Casa do 
Povo de Abrunheira, venceu a quarta edição Fi-
gueira City Race, prova que fecha o calendário do 
Portugal City Race. 
O Circuito Portugal City Race surgiu em Portugal 
em 2015, tendo vindo a crescer desde então e este 
ano contou com 13 eventos, com estreias em Gon-
domar, Alcobaça e Cascais e alguns regressos. 
Estas provas de Orientação decorrem em ambiente 
urbano e os percursos são planeados para tempos 
dos vencedores que correspondam aos definidos 
no regulamento da Federação Portuguesa de Ori-
entação para Distâncias Médias ou Longas. São 
eventos abertos a todos os participantes, os quais 
podem participar individualmente ou em grupo. 
A edição deste ano do Portugal City Race foi com-

posta por provas em Barcelos, Gondomar, Vila do 

Conde, Matosinhos, Porto, Penafiel, Leiria, Alco-
baça, Santo Tirso, Viseu, Cascais, Vila Real e Fi-
gueira da Foz. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Festival “Sopas de S. Martinho” 
 
Dia 17 de novembro, a partir das 12:00, no Salão 
Paroquial de Fátima. 
Uma organização da Apajefátima - Associação De 
Pais E Encarregados De Educação Dos Alunos Do 
Agrupamento Dos Jardins E Escolas De Fátima 
 
 
I Encontro do Alto Alentejo:”Modelo de Apoio à 
Vida Independente para Pessoas com Deficiência 
ou Incapacidade” 
 
Dia: 20 de novembro, a partir das 10h00 
O evento organizado pela APPACDM de Portale-
gre, e contará na sessão de abertura, com a pre-
sença Secretária de Estado da Inclusão das Pes-

soas com Deficiência, Dr.ª Ana Sofia Antunes. 

 

 
II Congresso Sobre Envelhecimento – Fundação 
Bissaya Barreto - Coimbra 
 
Dias: 21 e 22 de novembro 
Participação livre, mediante inscrição 
emhttps://go.fbb.pt/IICongressoSobreEnvelheci-
mento. 

 
Seminário “Família em Foco” 
 
Dias: 28 e 29 de novembro, no Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães). 
Organizado pelo CAFAP do Centro Juvenil de S. 
José. 
 
 
Campanha do Centro Comunitário Paroquial da  
Ramada 
 
Dia: 3 de dezembro 
O Centro Comunitário Paroquial da Ramada está a 
angariar fundos para a tão necessária remodela-
ção da cozinha da Casa de Acolhimento Temporá-
rio para crianças e jovens (CAT), que acolhe crian-
ças dos 0 aos 12 anos. 

 

 

 

 

http://rotass.cnis.pt/vii-festival-de-sopas-de-s-martinho/
https://www.facebook.com/appacdm.deportalegre/photos/pb.494480910720320.-2207520000.0./1430017707166631/?type=3&theater
https://www.facebook.com/appacdm.deportalegre/photos/pb.494480910720320.-2207520000.0./1430017707166631/?type=3&theater
https://www.facebook.com/appacdm.deportalegre/photos/pb.494480910720320.-2207520000.0./1430017707166631/?type=3&theater
http://www.fbb.pt/blog/ii-congresso-sobre-envelhecimento-fundacao-bissaya-barreto/
http://www.cjsj.pt/centro-juvenil-de-s-jose-organiza-seminario-familia-em-foco/
https://centrocomunitariodaramada.org/novidades.html
https://centrocomunitariodaramada.org/novidades.html
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Edição digital | Conta Satélite da Economia Social + Inquérito ao Trabalho Voluntário 

Já se encontra disponível a edição digital do volume bilingue (Português / Inglês), contendo os dados da 
Conta Satélite da Economia Social 2016 e do Inquérito ao Trabalho Voluntário 2018. 
Aceda à publicação aqui 

 
    

                                                    

Lino Maia 
 
 
 
 
 

 DIVERSOS 
 

https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/11/Livro-Conta-Satélite-Voluntariado.pdf

