NOTÍCIAS À SEXTA
28.11.2014

Inauguração da nova sede da CNIS – Rua da Reboleira nº 47 - Porto

No dia 28 de Novembro, na cerimónia de inauguração da nova sede da CNIS, que ocupa
as antigas instalações da extinta FZHP, na zona da Ribeira, estiveram o Bispo do Porto,
Dom António Francisco dos Santos, e o Secretário de Estado da Solidariedade e da
Segurança Social e mais de 50 convidados, entre representantes da Segurança Social do
Porto e das UDIPSS e outros.
O Senhor Bispo do Porto falou de como a Igreja valoriza as Instituições de Solidariedade
e da sua importância para a comunidade. Salientou, ainda, o significado que tem para a
Diocese presença da sede da CNIS no Porto. Às organizações intermédias da CNIS muito
presentes no ato e revelando ujma força de comunhão e de empenhamento dirigiu
paralvaras de estímulo e de gratidão.
Agostinho Branquinho, na sua intervenção, salientou o reforço de mais 50 milhões de euros
para 2015 para a ação social. A intervenção precoce será uma das preocupações para o
próximo ano, bem como a formação profissional, enquadrada no novo quadro comunitário
e que todos devem aproveitar.
O secretário de Estado anunciou que foi decidido pelo Governo que "uma instituição
importante na área da economia social deixará Lisboa para se instalar noutra região, pois
é preocupação do Governo tornar Portugal "mais coeso e mais solidário", e uma das formas
de o conseguir é "colocando em diversos pontos do território centros de decisão".
"No Porto ficará a instituição financeira do próximo Quadro Comunitário de Apoio e estamos
a fazer esforços para colocar noutra região outras estruturas, exatamente nesse sentido,
para contribuir para essa coesão nacional", afirmou.
Disse ainda que será criada uma outra instituição na área da economia social fora de
Lisboa e do Porto que terá a ver "com as novas políticas públicas e os apoios a essas
políticas que vão ocorrer".
No final da cerimónia foi servido um Porto de Honra a todos os presentes.
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1. No dia 22 de Novembro, o representante da CNIS, José Casaleiro, participou no I
Congresso tendo Fernando Ribeiro Mendes anunciado estar em preparação para 2015,
um novo impulso aos CCD, através da criação de um fundo de apoio de 80 mil euros –
quantia simbólica, associada, em 2015, aos 80 anos da Fundação INATEL – mediante a
comparticipação em novos projetos que revelem capacidade de inovação.

2. No dia 25 de Novembro, pelas 17h00, José Casaleiro associou-se às festividades do 46º
aniversário da Fundação CEBI.

3. No dia 26 de Novembro, decorreu nas instalações da UDIPSS GUARDA a Assembleia
Geral Ordinária presidida por Virgílio Mendes Arderius.
Ao ato estiveram presentes duas dezenas de instituições que votaram e aprovaram o Plano de
Ação de 2015 e o respetivo Orçamento.

4. No dia 26 de Novembro, na sede da UDIPSS GUARDA, teve lugar um Workshop cuja
temática foram os “Desafios Estratégicos da Economia Social para o período 2014-2020”
Os representantes das mais de trinta associadas que aproveitaram para aumentar o seu
conhecimento e debater varias ideias sobre esta importante temática .

5. No dia 26 de Novembro, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)
realizou um Seminário sobre Poder Local e o Setor Solidário. A Rede Social e os Novos
Desafios do Planeamento.
O seminário contou com as intervenções dos membros da Direção da CNIS, João Dias no
debate do painel sobre "A rede social: Avaliação. Diagnóstico. Indicadores de eficácia", e ainda
dos membros da direcção da CNIS, Joaquim Vale, José Casaleiro e Maria de Lurdes Pombo.
O tema "Carta Social Local: Enquadramento. Novos desafios de planeamento. Experiências",
contou com a moderação de Filomena Bordalo, e a intervenção de Palmira Macedo, assessoras
da CNIS.
O tema "Carta Social Local: Enquadramento. Novos desafios de planeamento. Experiências",
contou com a moderação de Filomena Bordalo, e a intervenção de Palmira Macedo, assessoras
da CNIS.

6. No dia 27 de Novembro, entre as 18h e as 20h, no Ateneu Comercial do Porto, a Liga
Portuguesa de Profılaxıa Social (LPSS), assinala a data dos seus 90 anos de existência
com um Porto d’Honra e uma exposição alusiva às principais campanhas e iniciativas
desenvolvidas pela Liga.
A CNIS fez-se representar na cerimónia por Eleutério Alves.

7. No dia 27 de Novembro, a UIPSS de Bragança realizou a sua Assembleia Geral que
aprovou, por unanimidade, o Orçamento e Plano de Actividades para 2015.
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Estiveram presente os representantes de 19 IPSS associadas.

8. No dia 28 de Novembro, a APPDA Coimbra -Associação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra, irá promover o II Concerto Solidário, pelas
21h30, no Conservatório de Música de Coimbra.
Estarão presentes Fernando Correia Marques, Sara Ribeiro, Anaquim e Tu Na D' Estes.
É uma excelente oportunidade para estar em família, contribuindo para uma causa solidária
(angariação de fundos para a aquisição de uma carrinha para o transporte de
Crianças/Jovens/Adultos com Perturbações do Desenvolvimento e Espetro do Autismo.

9. No dia 29 de Novembro, a Casa do Povo de Abrunheira no municipio de Montemor-o–
Velho comemora o seu 53º aniversário com um jantar e um espetáculo musical “Portugal
au Piano” com João Conde e Carlos Campos.
A CNIS far-se-á representar nas festividades por Eduardo Mourinha.

10. No dia 1 de Dezembro, pelas 10h00 reúne a Direção da CNIS e pelas 15h00 os seus orgaos
sociais, na nova sede.

11. No dia 1 de Dezembro,no auditorio do CCDR Algarve na qual participará José Carreiro,
decorrerá uma sessão de trabalho que tem como objetivo partilhar reflexões e eventuais
esclarecimetnos no contexto dos objectivos desenhados para o futuro Programa
Opercional “Portugal 2020”.

12. No dia 3 de Dezembro, às 18:30, na Estufa Real em Lisboa, decorrerá um cocktail de
apresentação da Associação ReAgir.
A Associação ReAgir foi constituída em Janeiro deste ano para dar continuidade ao trabalho
desenvolvido há cerca de 5 anos na Fundação Agir Hoje.
esta associação promove a literacia finacneiora através de acções de formação e presta
aconselhamento finacneiro e social a familias sobreendividadas.

13. No dia 4 de Dezembro, na FIL em Lisboa, realiza-se a cerinónia da 6ª edição de entrega
do Troféu Português do Voluntariado, durante o evento do “Portugal Maior 2014”.

14. No dia 4 de Dezembro, a Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco
vai novamente celebrar o dia internacional das pessoas com deficiência, no Auditório da
Escola Superior de Educação de Castelo Branco, um Encontro de Desporto Adaptado,
sendo que o tema é a Importância da Atividade Física para pessoas com Deficiência
Mental.
Com um programa muito interessante cheio de temas bastante proveitosos. Este Encontro tem
como principal objectivo, alargar os conhecimentos da atividade fisica na área da deficiência
para toda a comunidade e promover a partilha de conhecimentos e experiências de práticas e
orientações que visem a promoção de um conhecimento aprofundado sobre esta temática. Na
conferência estarão presentes o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo,
representante do Comité Paraolimpico de Portugal, representante da Federação Portuguesa de
Andebol, representante da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual
(ANDDI), representante da Associação Nacional de Desporto de Paralisia Cerebral (PCAND),
representante da Special Olimpics Portugal, representante da Seleção Nacional de Boccia,
contamos tambem com a presença de Atletas da Seleção Nacional e de Atletas Paralímpicos,
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alguns regressados recentemente do Campeonato do Mundo de Natação do México. Os atletas
que estarão presentes já conquistaram muitos troféus internacionais que em muito nos honram
com a sua presença.

15. No dia 5 de Dezembro, pelas 13h00, no Auditório da Junta de Freguesia de S. Pedro da
Cova, a Associação Social de Silveirinhos (ARCSS), com sede no Carvalhal, leva a efeito
o II Seminário "Novos Olhares sobre a Deficiência e a Doença Mental.
As inscrições são gratuitas (limitadas até lotação da sala) e deverão ser enviadas até ao dia 28
de Novembro para o email: inscricoes.arcss.seminario@gmail.com .

16. No dia 5 de Dezembro, na Universidade Católica em Lisboa, a NOVAMENTE – Associação
de Apoio aos Traumatizados de Apoio aos Traumatizados Crânio Encefálicos e suas
Famílias, dá início ao curso de formação para Cuidadores de Pessoas que sofreram
Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).
É uma formação que inclui o ensino e a transmissão de ferramentas para se saber lidar com a
nova situação de vida destas pessoas, prevenir efeitos secundários do TCE na dinâmica familiar
(o isolamento, desgaste emocional, perda do controlo da sua vida, etc.)
As inscrições têm prazo limite o dia 1 de Dezembro, para Rita Cardoso: 912275506 ou
gestorfamilias@novamente.pt (www.novamente.pt | facebook.com/novamente)

17. No dia 5 de Dezembro, pelas 11h, será inaugurado o Lar Residencial que se designará
por Casa Santa Maria, com capacidade para 24 utentes e 30 no Centro de Actividades
Ocupacionais (para pessoas com deficiências e incapacidades), promovido pelo Centro
Social Paroquial de Ribeirão.

18. No dia 6 de Dezembro, pelas 20h30, na Alfândega do Porto, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro – Nucleo Regional do Norte, organiza um Jantar Comemorativo dos 50 anos .

19. No dia 6 de Dezembro, a AMORAMA-Associação de Pais e Amigos de Deficientes
Profundos organiza a sua Festa de Natal, 14h00, na Associação Cultural Recreativa e
Desportiva de Carenque, sita na Rua do Olival, nº8, Amadora.
Os interessados em participar nas diversas atividades que terminam com um lanche convívio e
baile, deverão fazer a inscrição até ao dia 4 de Dezembro.

20. No dia 6 de Dezembro, no Fórum da Maia, 21H30,será levada à cena a peça “A Maior Flor
e Outras Histórias Segundo José”.
A dramaturgia e encenação é de José Leitão, baseado na obra de José Saramago, com a
interpretação de Daniela Pêgo e Flávio Hamilton.
A Sessão reverte para a Raríssimas - Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras.

21. No dia 9 de Dezembro, na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, integrado no
Projeto “E-RESATER”, realiza-se o Seminário "Coesão Social, Práticas de Cidadania e
Envelhecimento Ativo, co-financiado pelo Programa de Cooperação Territorial INTERREG
IV B SUDOE, no qual a ADRAVE é parceira, contando no território nacional com a Parceria
do Município de Vila Nova de Famalicão, do Banco Local de Voluntariado e da Associação
Engenho, entre outras entidades.
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O Seminário que agora se realiza surge enquadrado, designadamente, nas atividades de
promoção da inclusão social dos cidadãos seniores pela saúde e integra-se, também, na
Comemoração do Dia Internacional dos Voluntários, pretendendo-se enaltecer os valores que
envolvem o voluntariado, como a escolha própria, o compromisso, a solidariedade, a
universalidade e a inclusão.

22. Nos dias 12 e 13 de Dezembro, a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia
Cerebral (FAPPC), em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, realiza
o Congresso “Encontros e Desencontros na Paralisia Cerebral”, no Auditório 2 da
Fundação Calouste Gulbenkian.
As inscrições decorrem até 5 de Dezembro. Para mais informações: telf. 217 525 016 E-mail:
secretariado@fappc.pt Site: www.fappc.pt

INFORMAÇÃO
Fundo de Emergência Social – Porto
No dia 26 de Novembro tem início a abertura do período de candidaturas ao
programa Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social.
O Fundo destina-se a apoiar pessoas e famílias com graves dificuldades
financeiras, em situação de pobreza, devido à crise prolongada que se vive no
País acentuada por problemas como o desemprego e perda de prestações
sociais.
Também instituições de apoio à inclusão de cidadãos com deficiência poderão
apresentar a sua candidatura, bem como Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS) e outras sem fins lucrativos.
As candidaturas só serão possíveis por meio eletrónico mediante acesso ao
sítio www.domussocial.pt. onde os interessados poderão igualmente realizar a
simulação da sua situação em concreto antes de proceder à submissão formal
da candidatura.
Os cidadãos que não possuam internet deverão deslocar-se:
- à Junta de Freguesia da sua área de residência
- ao Gabinete do Inquilino Municipal (GIM).
Em ambos os locais estarão disponíveis colaboradores habilitados a prestar
todos os esclarecimentos e a proceder à formalização das candidaturas.
Como apoio complementar os munícipes terão à disposição uma linha
telefónica dedicada 228 330 099 que funcionará, nos dias úteis, entre as 09h00
e as 17h30.
Mais informações em http://www.domussocial.pt/porto-solidario/portosolidario
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EVENTOS
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Lino Maia
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