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1. No dia 7 e Janeiro teve lugar mo auditório da Assembleia da República a apresentação
do Plano do FNAS-Fórum Nacional Álcool e Saúde.
Depois da apresentação do referido Plano que diz respeito ao período de 2013/2016, seguiuse o debate público dividido em dois tempos: um primeiro para interpelação aos Senhores
deputados e outro para os convidados presentes, entre eles o representante da CNIS, Nuno
Rodrigues.
Foi um debate bastante proveitoso e que obteve por parte dos diretores do SICAD e do
Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências as respostas julgadas pertinentes.

2. No dia 8 de Janeiro, decorreu uma reunião na sede do SICAD, presidida pelo Dr. Manuel
Cardoso e o Dr. Raul Melo, e com os representantes da CNIS (Nuno Rodrigues), da
Direção Geral da Segurança Rodoviária da Direção Geral da Educação Especial e da
ANMP.
Estas quatro entidades são as proponentes da criação de um Prémio FNAS, que será bienal e
irá distinguir projetos que relevem valores importantes, que acrescentem qualidade à luta pelo
retrocesso dos consumos lícitos e ilícitos de substâncias aditivas.
Discutiu-se ainda o regulamento e objetivos desta experiência piloto, a forma de divulgação e
os próximos passos a dar.

3. No dia 8 de Janeiro, a A2000 festejou a aprovação do Pedido de Alteração ao Programa
Operacional Potencial Humano (POPH) – Tipologia 6.2, significando o alargamento da
formação profissional ao concelho de Tabuaço e o substancial aumento do número de
formandos abrangidos (que passa de 90 para 150) nos restantes concelhos onde opera
(Santa Marta de Penaguião, Resende, Baião, Chaves e Montalegre), conforme a
competente notificação recebida no dia 5 de Janeiro.

4. No dia 11 Janeiro, tomaram posse os novos órgão sociais da Santa Casa da Misericórdia
de Macedo de Cavaleiros, liderada por Alfredo Castanheira Pinto. A CNIS fez-se
representar pelo seu presidente.

5. No dia 13 de Janeiro, realizou-se em Lisboa, uma reunião de trabalho para análise e
discussão dos conteúdos para a Jornada de esclarecimento do dia 15 de janeiro e
discussão da metodologia a empregar na execução do plano de trabalhos do
Compromisso de Cooperação, que contou com os contributos dos representantes da
CNIS, na pessoa de José Casaleiro, Filomena Bordalo e Henrique Rodrigues.

6. No dia 15 de Janeiro, em Xabregas, decorreu um Encontro com todos os diretores dos
CDSS e técnicos superiores da Segurança Social, que tinha como objetivo a aplicação e
uniformização do Compromisso de Cooperação para 2015-2016, assim como das
Circulares nºs 4 e 5.
A CNIS fez-se representar por Lino Maia e João Carlos Dias.

7. No dia 15 de Janeiro, realizou-se a tomada de Posse dos Órgãos Sociais para o
quadriénio 2015-2018 da Obra de Socorro Familiar-Abrigo de S. José no Fundão.
O Prelado da Diocese, D. Manuel da Rocha Felício presidiu à cerimónia.
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8. No dia 15 de Janeiro, o Conselho de Ministros aprovou o regime de delegação de
competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio das funções
sociais da educação, saúde, segurança social e cultura.
São concretizadas as regras a que deve obedecer a contratualização entre o Estado e os
municípios e as entidades intermunicipais e são também identificadas as competências
delegáveis nos referidos domínios sociais.
Esta contratualização será aplicada de forma gradual e faseada, através de projetos-piloto, os
quais irão envolver a transferência dos recursos necessários para as entidades locais e um
processo transparente de acompanhamento e monitorização.

9. No dia 17 de Janeiro, o Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto, de Perafita,
inaugura o Lar de Idosos, com capacidade para 60 utentes.
Para além deste lar, tem ainda o CD e Convívio com 50 utentes, a Creche com 76 crianças dos
3 meses aos 2 Anos, e ainda o Jardim de Infância com capacidade para 75 utentes.
Esta IPSS desde 1988 tem contribuído para a promoção integral de todos os paroquianos, em
espirito de solidariedade humana, social, educacional e cristã.

10. No dia 18 de Janeiro, pelas 11h00, realiza-se a missa comemorativa do 10º aniversário
da Associação Social e Desenvolvimento Comunitário de Lavadores, Canidelo, Vila Nova
de Gaia.

11. No dia 19 de janeiro, entre as 18h30 e as 19h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Lisboa, nos Paços do Concelho, a Confederação Portuguesa do Voluntariado realiza a
sessão comemorativa do 8.º aniversário da sua fundação.
Da ordem de trabalhos faz parte a apresentação do Conselho Consultivo do Voluntariado.

12. No dia 25 de Janeiro, na cidade de Almada, o Centro Social Paroquial Padre Ricardo
Gameiro vai inaugurar uma nova resposta social a Residência Sénior - Casa de São
Paulo, com capacidade para 46 utentes.
Com quarenta e seis camas, distribuídas por vinte e seis quartos duplos e individuais, a Casa
de São Paulo revela-se um incentivo à economia local proporcionando mais de vinte novos
postos de trabalho.
É uma obra no valor de mais de dois milhões de euros cuja construção, conseguida no espaço
de um ano, só tem sido possível com o apoio essencial da comunidade, amigos, beneméritos
e parceiros. Entre eles, saliente-se a Câmara Municipal de Almada e todos os fornecedores da
Instituição que colaboraram nos muitos eventos de angariação de fundos.
O nome desta Residência Sénior, Casa de São Paulo, deve-se ao facto de a Direção do Centro
Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro ter fechado o negócio para aquisição do espaço, em
2013, no dia em que se celebrava a festa da conversão do apóstolo, 25 de janeiro. Por outro
lado, também a relação de Almada com o atual Seminário diocesano, fundado desde o século
XVI como Convento Dominicano de São Paulo de Almada, acabou por se tornar um estímulo
na escolha deste nome.
A CNIS estará presente nesta inauguração na pessoa de João Carlos Dias.

13. No dia 27 e Janeiro, pelas 15h30, Filomena Bordalo em representação da CNIS será uma
das oradoras na palestra sobre a 3ª idade, inserida nas atividades das comemorações
dos 25 anos da Associação de Convívio para Idosos Reformados e Pensionistas da
Alameda do Cedro.
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14. No dia 27 de Janeiro, a APGICO - Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação –
em colaboração com a SIUP Soroptimist International União de Portugal -, promove o

“Prémio Mãos Dadas – Comunidade e Solidariedade 2014”, que irá ter lugar no auditório
da Escola Superior de Enfermagem, no Polo Gulbenkian.
O evento de entrega dos prémios, que encerra o projeto “Incubadora de Projetos Empresariais
para a Inclusão”, inclui a apresentação dos finalistas e intervenções de oradores reconhecidos
na área da inovação social, sobre o tema: “Inovação Social: Passado.

15. No dia 29 de Janeiro, prolongando-se pelo dia seguinte, a Fundação São João de Deus
que integra a Plataforma para a Área do Envelhecimento da Rede Social de Lisboa
organizam o Congresso “Envelhecimento, do Isolamento Social à Participação e
Coesão”, no ISEG em Lisboa.
A iniciativa reúne, em Lisboa, além de investigadores nacionais e internacionais e técnicos,
várias organizações representativas dos idosos, que durante dois dias vão partilhar
conhecimento e divulgar práticas e projetos de intervenção inovadores na área do isolamento
social das pessoas idosas.
O Congresso tem assim por objetivo promover um mais amplo debate público sobre o
isolamento social das pessoas idosas, procurando colocar o tema na agenda política, no
sentido de produzir recomendações de melhoria da intervenção social nesta área.
O desenvolvimento de políticas de intervenção promotoras de estratégias de participação
efetiva das pessoas numa sociedade mais inclusiva é outro dos grandes temas do Congresso.
Da programação destaca-se a Conferência de abertura dedicada à “Estratégia 2020 e às
Políticas para o Envelhecimento”, além de workshops temáticos e de uma exposição de
posters/cartazes de projetos de intervenção nesta área.
A participação é gratuita, com inscrição obrigatória até dia 23 através do seguinte endereço:
http://goo.gl/forms/eDdsjb0DyT

16. No dia 31 de Janeiro, a Associação Coral Ares Novos vai apresentar o concerto VOO DE
PAIXÕES 2015, numa Gala de Ópera com os solistas Ariana Russo, Pedro Cachado e
André Henriques.
Este concerto conta com o apoio da Fundação CEBI e parte das receitas revertem a favor do
seu Centro de Emergência Social, que acolhe crianças em perigo até aos 12 anos de idade.
Este é um momento onde pode estar presente num evento único em Alverca, e ouvir algumas
das mais famosas árias das óperas de Nabucco, Giuseppe Verdi, Wolfgang Mozart, Giacomo
Puccini, Georges Bizet e Vincenzo Bellini.
Reserve pessoalmente o seu bilhete na Secretaria da Fundação CEBI ou pelos telefones
219589130/965265808, apenas por 5 euros.

17. No dia 31 de Janeiro em Fátima, no Seminário do Verbo Divino, com início às 10h00, terá
lugar o VI Congresso da CNIS, com a seguinte ordem de trabalhos: Abertura do
Congresso, das 11h00-15h00, Ato Eleitoral; das 15h00-16h30, Apuramento do Ato
Eleitoral e pelas 17h00, tomada de posse dos novos Órgãos Sociais e encerramento do
Congresso.
(Toda a documentação do Congresso já seguiu via CTT para todas as associadas).
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DESPACHO N.º 309-A/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 7/2015, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2015-01-12

Ministério das Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2015

DECRETO-LEI N.º 8/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 9/2015, SÉRIE I DE 2015-01-14

647743

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, e revoga oDecreto-Lei n.º 85A/2012, de 5 de abril, estabelecendo as condições que vigoram, durante o ano de 2015, para o
reconhecimento do direito à antecipação da idade de pensão de velhice no âmbito do regime de
flexibilização
LEI N.º 4/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 10/2015, SÉRIE I DE 2015-01-15

66195397

Assembleia da República
Procede à primeira alteração à Lei Tutelar Educativa, aprovada em anexo à Lei n.º 166/99, de 14 de
setembro

INFORMAÇÃO
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Lino Maia
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