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ENCONTROS 

APRESENTAÇÃO 
 

Protocolo de 

Cooperação 2015/16 

 

Circulares 4 e 5 

 

Dec. Lei nº 172-

A/2014 

 

 

 

  
Coimbra: 5 Março 
(10:00 - 13:30) 

 

Sala Polivalente da Casa Municipal da Cultura, da 

Câmara Municipal de Coimbra 

Rua Pedro Monteiro (fica perto da Praça da 

República e do Jardim da Sereia) 

 

 
Vila Real: 12 Março 
(10:30-14:00) 

. 
Auditório de Geociências 

Quinta de Prados, Campus da UTAD, Edifício 

Geociências 

 

 
Évora: 26 Março 
(14:30-18:00) 

 

Auditório da DGEstE, no edifício sede do CDSS 

Rua Ferragial do Poço Novo, 22 

 

 

 

-------------------------------------------------------

Reunião entre a CNIS e a FEPCES 

------------------------------------------------------- 
Data: 24 de Fevereiro 

 

A CNIS esteve representada por João 

Carlos Dias, José Casaleiro e Henrique 

Rodrigues.  
 

 

-------------------------------------------------------

Tomada de posse novos Órgãos Sociais 

para o quadriénio 2015-2018 

------------------------------------------------------- 
Data: 27 de Fevereiro, 21h00 no salão 

Nobre da Junta de Freguesia 

 

Centro Social S. Miguel de Arcozelo em 

Vila Nova de Gaia. 

 

 
------------------------------------------------------- 

Seminário “Laços que se quebram ou nós 

que não desatam” 

------------------------------------------------------- 
Data: 3 de Março, no Instituto 

Politécnico de Setúbal na Estefanilha. 

 

O Seminário surge integrado na Semana 

Cáritas e na sequência das 

comemorações dos 25 anos de existência 

do Centro de Acolhimento Temporário de 

Crianças em Situação de Risco Nª Srª do 

Amparo, resposta social da Cáritas 

Diocesana de Setúbal. 

  

------------------------------------------------------- 

1ª Conferência “O Papel das Autarquıas” 

------------------------------------------------------- 
Data: 4 de Março, 17h – Universidade 
Católica (Polo da Foz) 

 

A Rede de Apoio à Reabilitação 

Psicossocial para Pessoas com Doença 

Mental na Área Metropolitana do Porto 

(RARP-AMP) vai organizar durante o ano 

2015, um Ciclo de Conferências 

subordinado ao tema “Pensar a 

Reabilitação e a Inclusão da Pessoa com 

Doença Mental na Área Metropolitana do 

Porto”, com o objetivo de contribuir para 

uma reflexão aberta e participada acerca 
das necessidades de reabilitação e 

inclusão social da pessoa com doença 

mental na região e estratégicas de 

organização e desenvolvimento das 

respostas de apoio social e de 

reabilitação existentes. 

A CNIS estará presente na pessoa de 

Maria José Gamboa. 
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-------------------------------------------------------

Seminário subordinado ao tema “Saúde: 

cuidados domiciliários e cuidados 

paliativos” 

------------------------------------------------------- 
Data: 04 de Março, no hotel Double 

Tree by Hilton Lisbon Fontana Park 

 

Uma organização da Câmara de 

Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa. 
Este seminário abordará a questão dos 

“Serviços aos Doentes e Cuidados 

Continuados Integrados: em casa ou em 

internamento? 

Inscrições:http://www.cclbl.com/index.ph

p?option=com_events_booking_v5&view

=event&id=97&evr_id=0&Itemid=210&lan

g=pt 

------------------------------------------------------- 

Seminário “A Importância da Formação 

Profissional no Percurso de Vida das 

Pessoas” 

------------------------------------------------------ 
Data: dia 6 de Março, pelas 17h30, no 

Salão Nobre da instituição 

 

O seminário é organizado pelo Centro 

Social D. Manuel Monteiro de Castro e 
tem como objetivo promover um 

seminário/reflexão, no contexto da 
formação profissional. 

 

As inscrições devem ser remetidas para: 

c.s.m.m.castro@sapo.pt 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Num Projeto para Promover o Envelhecimento Ativo 

ENGENHO recebe prémio de 20 mil euros da “Missão Sorriso” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Missão Sorriso contemplou a Engenho- Associação de Desenvolvimento Local do Vale do 
Este- com um prémio de valor máximo no montante de 20 mil euros destinado a apoiar um projeto 
orientado para o envelhecimento ativo, que esta associação apresentou a concurso na edição de 
2014. 

O Concurso Missão Sorriso é uma iniciativa do Modelo Continente Hipermercados, que tem por 
objetivo apoiar organizações que procuram dar resposta a problemas nas áreas sociais e de saúde, 
junto da comunidade onde estão inseridas. 

Em linhas gerais o projeto apresentado pela Engenho, denominado Envelhecimento +Ativo, 
assenta no desenvolvimento de atividades promotoras da solidariedade intergeracional e da 
estimulação cognitiva e sensorial, com ligação à natureza e à sociabilidade, visando reabilitar e 
reforçar a qualidade de vida, autonomia e a auto-estima dos idosos em situação de pobreza e 
dependência. 

Este prémio, para Manuel Augusto de Araújo, presidente da Associação, dada a sua natureza e 
dimensão nacional, para além de responder a uma necessidade premente, reconhece e estimula todo 
o trabalho social desenvolvido pela Engenho, onde a inovação e procura de boas práticas são 
desafios permanentes. Este dirigente refere também que o facto deste projeto ser avaliado por um 
júri credenciado e submetido a votação online evidencia a elevada valia técnica do mesmo e da equipa 
da Engenho que o idealizou e o irá operacionalizar. 

Com este projeto os idosos do novo Lar“ A Minha Casa” passarão a dispor de materiais e 
equipamentos adequados à atividade física e fisioterapia, visando a manutenção ou a recuperação 
de competências e capacidades e, consequentemente, diminuir a necessidade de cuidados médicos 
especializados como consultas, internamentos e terapias. Por outro lado proporcionar-se-á às 
pessoas idosas desfavorecidas o acesso a terapêuticas não farmacológicas, implementando e 
reforçando medidas de carácter recuperativo e preventivo ao nível da saúde, autonomia e bem-estar 
dos idosos, através da instalação uma Sala de Fisioterapia, numa sala da ambientes indutores de 
benefícios na cognição e bem-estar, e inibidores da ocorrência de estados depressivos, como seja a 
Sala Snoezelen e a hortofloricultura com a disponibilização de canteiros elevados. 

Promover a qualidade de vida das pessoas idosas e respetivas famílias/cuidadores informais; 
desenvolver terapias ocupacionais de estimulação cognitiva e sensorial, aliadas à terra, à natureza e 
à vida ao ar livre, para idosos dependentes e idosos com demência e proporcionar às crianças e 
jovens, no convívio com idosos, espaços de aprendizagem não formal, são outros objetivos do projeto 

A Engenho foi a única instituição do município de V.N. de Famalicão a concorrer à Missão Sorriso 
2014, sendo no distrito de Braga beneficiadas mais duas instituições ligadas à saúde. Dos 360 

http://www.cclbl.com/index.php?option=com_events_booking_v5&view=event&id=97&evr_id=0&Itemid=210&lang=pt
http://www.cclbl.com/index.php?option=com_events_booking_v5&view=event&id=97&evr_id=0&Itemid=210&lang=pt
http://www.cclbl.com/index.php?option=com_events_booking_v5&view=event&id=97&evr_id=0&Itemid=210&lang=pt
http://www.cclbl.com/index.php?option=com_events_booking_v5&view=event&id=97&evr_id=0&Itemid=210&lang=pt
mailto:c.s.m.m.castro@sapo.pt
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projetos apresentados a nível nacional, por Associações, Hospitais, Unidades Locais de Saúde, 
Santas Casas da Misericórdia e Delegações da Cruz Vermelha, só 54 mereceram aprovação. Para 
além da Engenho só mais 4 organizações nacionais, na sua maioria da área da saúde, como por 

exemplo o Hospital de S. João, foram contempladas com o prémio de valor máximo.  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Associação Vidas Cruzadas  

Mediação Familiar 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Inica no mês de Março um novo serviço disponível para todo o concelho de Abrantes mas também 
para os concelhos limítrofes. 
  
A Mediação Familiar é um meio alternativo de resolução de conflitos familiares que ajuda as partes 
a chegar a acordo em situações da esfera privada e resultantes das relações familiares, 
nomeadamente regulação/ alterações ou incumprimentos de responsabilidades parentais, divórcios, 
reconciliação de cônjuges separados, atribuição de pensão de alimentos, entre outros. 
  
A mediação tem a vantagem de ser um processo informal, com maior eficácia, já que o acordo é 
negociado entre as partes, mais rápido e mais barato. 
  
De salientar que o divórcio é sempre uma experiência marcante para todos os membros da família, 
contudo, não implica necessariamente desajuste ou perturbação emocional/psicológica nos filhos. 
Nesse sentido, a Associação oferece também a possibilidade de aconselhamento psicoterapêutico. 
  
Os pedidos de mediação podem ser feitos através do 960 471 890, do e-mail 
mediacao@associacaovidascruzadas.org ou no edifício Millenium em Abrantes loja 1.3. 
 

Mais informações em www.associacaovidascruzadas.org 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

PRÓXIMAS REUNIÕES DA CNIS 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 
No dia 4 de Março, Fátima, reunião do Conselho Geral 
 
No dia 14 de Março, Fátima, Assembleia Geral da CNIS, para:  
 

 Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2014; 

 Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do 
ano 2014; 

 Apreciação e votação do relatório de Atividades e Contas do ano 2014
 

 

 

http://www.associacaovidascruzadas.org/


 

  

  
NOTÍCIAS À SEXTA 

27.02.2015 

4 

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 8/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 41/2015, SÉRIE I DE 2015-02-

2766619891 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2014, de 29 de dezembro, do Conselho de Ministros, que aprova 

o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 e o Plano de Ação para 

a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016, publicada no Diário da República n.º 250, de 

29 de dezembro de 2014 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 

Despacho n.º 1400-A/2015, D.R., 2.ª série, 10 de fevereiro de 2015 
https://dre.pt/application/file/66457154 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66619891/details/maximized?p_auth=wyA59mjH
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66619891/details/maximized?p_auth=wyA59mjH
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65983257/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66457154
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IPSS | Encontro nacional para debater Estado social 

Representantes do setor solidário vão estar reunidos no I Encontro Nacional das Instituições de 

Solidariedade, nos dias 6 e 7 de março, na Sala do Arquivo do Centro de Congressos da Alfândega 

Porto. 

Este encontro, sob o tema “Na defesa do Estado Social – Um Por Todos, Todos Por Um” visa atrair 

a atenção dos responsáveis políticos para a importância do setor na proteção social, saúde, educação 

e desenvolvimento local, bem como a necessidade de garantir uma política coerente que assegure a 

estabilidade legislativa. 

Para o efeito, foram convidados todos os partidos do arco parlamentar para participar e discutir um 

documento de trabalho que manifeste a disponibilidade para esta profunda reforma na área da 

despesa pública e para a criação de condições de sustentabilidade no Orçamento de Estado. O 

programa ainda provisório conta com as presenças de Aníbal Cavaco Silva, Assunção Esteves, Pedro 

Passos Coelho, António Costa, Paulo Portas, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

5ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO EM 
ECONOMIA SOCIAL – 15 A 18 DE JULHO 2015 

5ª Conferência Internacional de Investigação em Economia Social, co-organizada pelo CIRIEC 

Portugal e CIRIEC Internacional (Lisboa, 15 a 18 de Julho, 2015), sob o tema “Economia Social no 

Mundo Globalizado”. 

Todas as informações podem ser encontradas no website da conferência: www.ciriec2015.com 

 

 

 

 

http://www.app.com.pt/5a-conferencia-internacional-de-investigacao-em-economia-social-15-a-18-de-julho-2015
http://www.app.com.pt/5a-conferencia-internacional-de-investigacao-em-economia-social-15-a-18-de-julho-2015
http://difusaocoop.us9.list-manage.com/track/click?u=45468fa7e4aa56b75cb95e6a7&id=52704fb893&e=a340e0f4dc
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Lino Maia 


