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ENCONTROS 

APRESENTAÇÃO 

 
Protocolo de 

Cooperação 2015/16 
Circulares 4 e 5 

 

Dec. Lei nº 172-A/2014 

 

 

  
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 do Conselho Geral da CNIS 

------------------------------------------------------------- 
Dia: 4 de Março, Fátima 

 

Entre os diversos assuntos tratados, destaque 
para a constituição de um grupo de trabalho 

que preparará a revisão dos estatutos da 

CNIS. O Grupo de trabalho é constituído pelo 

Pe. Lino Maia (presidente da CNIS), José 

Carlos Batalha (UDIPSS Lisboa), Pe. José 

Baptista (UDIPSS Porto), Fernando Sousa 

(UDIPSS Setúbal), Manuel Lomba (UDIPSS 

Braga) e ainda Gil Tavares (Federação 

Paralisia Cerebral). 

 

Foi ainda aprovado pelos presnetes a 

candidatura da UDIPSS de Évora à 
organização da Festa da Solidariedade de 

2015, que assim, depois do Porto, ruma ao 

Alentejo e um Encontro de assessores das 

UDIPSS para certar critérios de informação 

junto das associadas. 

 

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

Encontro Apresentação do Protocolo de 

Cooperação 2015/16, das Circulares 4 e 5 e 

do Dec. Lei nº 172-A/2014 

------------------------------------------------------------- 
Dia: 5 de Março, Coimbra 

 

Estiveram presentes, entre dirigentes e 

técnicos, mais de 300 representantes das 

IPSS associadas dos distritos de Aveiro, 

Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, 

Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu. 

A grande afluência espelhou bem a 

importância deste Encontro, onde os 

presentes foram esclarecidos sobre as novas 

regras das comparticipações familiares, a 

necessidade de revisão dos Estatutos das 

IPSS, até ao mês de Novembro, e ainda sobre 

o modo de envio dos avisos convocatórios das 

Assembleia Gerais. 

Em Abril, a Conferência Episcopal Portuguesa 

aprovará o modelo de estatutos para os 

Centros Sociais Paroquiais. 

A CNIS irá disponibilizar até ao final do mês de 

Março, regulamentos internos de acordo com 

a circular nº 4, para as respostas sociais de 

Creche, Jardim de Infância, ERPI e SAD. 

   

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

Mercado de Sonhar: Oportunidades de 

Sonhar 

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

Dias: 7 e 8 de Março  

 

O Espaço t , apresenta mais uma edição do 

Mercado de Sonhar: Oportunidades de 

Sonhar. Trata-se de uma ação que conta com 

a colaboração de uma série de empresas 

portuguesas que se associam ao Espaço t 

nesta iniciativa de angariação de fundos, 
necessária à sustentabilidade desta 

associação que trabalha há mais de 20 anos a 

integração de pessoas utilizando a arte com 

processo terapêutico 
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-------------------------------------------------------------

Jornada Diocesana “O Novo Compromisso 

de Cooperação para o Setor Social e 

Solidário” 

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

Dia: 11 de Março, Auditório Centro Paulo VI, 

Darque 

 

Inscrições:258823029/ 

paroquia@paroquiafatima.pt 
 

O Presidente da CNIS, Pe. Lino Maia, será o 
orador do tema “A visão da Igreja perante os 

novos compromissos de cooperação. 

 

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

Dia Internacional da Mulher 

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

Dia: 8 de Março 

 

Aceda ao Eurobarómetro Especial 428 e consulte 

a ficha relativa a Portugal 
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_speci

al_439_420_en.htm#428%20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------- 
7º Seminário Call to Action, este ano 
subordinado ao tema “Soluções e 
Inspiração para o Fundraising hoje!” 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 11 de março, na Fundação Calouste 
Gulbenkian 
  
Como a Call to Action já tem vindo a habituar 
todos quantos participam no Seminário desde 
2009, trata-se de um momento único, de 
inspiração e aprendizagem sobre todas as 
técnicas e ferramentas de fundraising que as 
organizações sem fins lucrativos podem 
aproveitar 

 
 

-------------------------------------------------------------
III Jornadas Seniores “Envelhecimento  
Desafios Contemporâneos” 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 12 de Março, no Teatro-Cine de Pombal 
 
Uma iniciativa do Grupo de Diretores Técnicos 
das IPSS de Apoio a Idosos do Concelho de 
Pombal, no âmbito do seu plano anual de 
atividades. 
A CNIS estará representada por Eduardo 
Mourinha. 

 
------------------------------------------------------------- 
Lançamento do livro "Palco da Loucura" 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 18 de março, pelas 21:30h, na Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
na Rua Delfim Maia, nº 405, Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Benefício fiscal da consignação de quota do IRS (n.ºs 4 e 6 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001 

de 22 de Junho) 

ENTIDADES COM PROCESSO DEFERIDO PARA O ANO FISCAL DE 2014 (dados de 2015-02-26) 

 

 

              http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/001D01F0-19AA-4942-A54E-     

7BE37A7C3DA9/0/Consignacao_colecta_IRS_Lista_entidades.xls 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#428%20
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/ebs_428_fact_pt_IgualdadedeGenero.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2015/ebs_428_fact_pt_IgualdadedeGenero.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#428%20
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#428%20
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/001D01F0-19AA-4942-A54E-%20%20%20%20%207BE37A7C3DA9/0/Consignacao_colecta_IRS_Lista_entidades.xls
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/001D01F0-19AA-4942-A54E-%20%20%20%20%207BE37A7C3DA9/0/Consignacao_colecta_IRS_Lista_entidades.xls
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, foi uma das vencedoras do prémio BPI 

Séniores 2014 com o projeto “Cuidar para Re(abilitar)” 

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

Após a conclusão de uma sala adaptada para o funcionamento do projeto, iremos dar início no dia 9 

de março. 

O projeto pretende ser uma resposta diferenciada e personalizada trabalhando o utente no seu todo. 

O projeto “Cuidar para Re(abilitar) tem como público-alvo direto 120 utentes, dos quais 100 são do 

nosso Serviço de Apoio Domiciliário e 20 utentes prioritários sinalizados pela Junta de Freguesia de 

Tavira. 
Dado o grau de dependência de cada utente centrado na sua autonomia, comprometendo a 

participação nas atividades de vida diária e meio envolvente, assim, disponibilizamos uma sala 

adaptada e equipa técnica composta por: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga Clínica, 

Nutricionista, Assistente Social e Animadora Sócio Cultural para proporcionar classes de movimento, 

atividades de vida diária, avaliação psicológica e estimulação de memória, atividades neuro sensoriais 

e psicomotoras, animação sócio cultural e avaliação nutricional, consoante as necessidades de cada 

utente. 

Para a população em geral, por parte do Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social, 

será realizada consultadoria aos utentes com grau de dependência, pretendendo-se o levantamento 

das barreiras arquitetónicas, das dificuldades de mobilidade existentes no seu domicilio, e efetuar 

uma proposta de adequação do mesmo às suas necessidades, quando se tratar de pequenas obras 

como por exemplo, a colocação de barras e rampas a Delegação de Tavira da Cruz Vermelha 
Portuguesa dispõe de um Pedreiro para fazer essas obras, assim como, alterar a disposição do 

mobiliário, quando se tratar de grandes obras serão referenciadas às respostas sociais existentes no 

concelho. 

Verificamos também o desconhecimento por parte do cuidador (familiar), na prestação de cuidados 

básicos ao utente, assim iremos prestar informação de nutrição por parte da Nutricionista, cuidados 

de higiene dada por um Enfermeiro, posicionamento e mobilidade dada por um Fisioterapeuta e apoio 

psicológico ao idoso dado por a Psicóloga Clínica. 

 
 

 

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

 
PRÓXIMAS REUNIÕES DA CNIS 

 

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

 
 
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
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PORTARIA N.º 59/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 42/2015, SÉRIE I DE 2015-03-02 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
 

 Define as condições de organização, funcionamento e instalação de estabelecimentos residenciais, 

designados por lar residencial e residência autónoma 

 

PORTARIA N.º 60/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 42/2015, SÉRIE I DE 2015-03-02 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

 

Estabelece as condições de organização e funcionamento do Centro de Atendimento, Acompanhamento e 

Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade (CAARPD) 

 

 
PORTARIA N.º 60-A/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 42/2015, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2015-

03-02 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego 
e Segurança Social 

Adota o Regulamento que Estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu 

 
 
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 9/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 43/2015, SÉRIE I DE 

2015-03-03 

Assembleia da República 
 

Declaração de Retificação à Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro, que procede à primeira alteração à Lei Tutelar 

Educativa, aprovada em anexo à Lei n.º 166/99, de 14 de setembro 

 

 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 10/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 46/2015, SÉRIE I DE 

2015-03-0666674043 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
 

Retifica a Portaria n.º 17-A/2015, de 30 de janeiro, do Ministério das Finanças, que aprova as instruções de 

preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações - AT, para cumprimento da obrigação declarativa 

a que se refere a subalínea i) da alínea c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 119.º, do Código do IRS, publicada 

no Diário da República n.º 21, suplemento, 1.ª série, de 30 de janeiro 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66639520/details/maximized?p_auth=BX8iQO4K
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66639521/details/maximized?p_auth=BX8iQO4K
https://dre.pt/application/file/66639436
https://dre.pt/application/file/66639436
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66646029/details/maximized?p_auth=h2ikTkEF
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66646029/details/maximized?p_auth=h2ikTkEF
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66195397/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570567/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66674043/details/maximized?p_auth=0TeTzffk
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66674043/details/maximized?p_auth=0TeTzffk
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66397917/details/normal?l=1
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Lino Maia 

 

 

 
 


