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INFORMAÇÕES DA CNIS

Mensagem oficial do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
Ban Ki-Moon, para o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 2015:

Este ano assinalamos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência na sequência
da adoção da ambiciosa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Este plano global de ação é um apelo para "não deixar ninguém para trás".
Construir um mundo sustentável e inclusivo para todos requer o total empenhamento de
toda a gente, sejam quais forem as suas capacidades.
A Agenda 2030 inclui muitas questões de interesse para as pessoas com deficiência e
devemos trabalhar juntos para transformar estes compromissos em ação.
No início deste ano, a Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Redução de Risco em Desastres reconheceu o papel crucial que as pessoas com deficiência
podem desempenhar na promoção de uma abordagem universalmente mais acessível
no que se refere à prevenção e resposta a desastres.
No próximo ano, a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento
Urbano Sustentável (HABITAT III) irá discutir uma nova agenda de desenvolvimento
urbano para tornar as nossas cidades inclusivas, acessíveis e sustentáveis.
As vozes das pessoas com deficiência serão fundamentais para este processo.
Para preparamos o futuro precisamos de reforçar as políticas e as práticas de desenvolvimento de forma a assegurar que a acessibilidade é parte do desenvolvimento inclusivo e sustentável.
Tal requer que haja um melhor conhecimento sobre os desafios enfrentados por todas
as pessoas com deficiência - incluindo através de acesso a dados mais sólidos e desagregados - e que se garanta que essas pessoas são empoderadas no sentido de criar
e beneficiar de novas oportunidades.
Em conjunto com as pessoas com deficiência, podemos fazer avançar o mundo, sem
deixar ninguém para trás.
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REPRESENTAÇÃO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro subordinado ao tema "Sistemas de Gestão de Respostas Sociais. Requisitos”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia: 2 de Dezembro no Auditório do Instituto IEP, Custóias no Porto.
Este Encontro, promovido pelo Instituto Português da Qualidade, pretende divulgar a
Norma Portuguesa – NP 4543:2015 – “Sistemas de Gestão de Respostas Sociais. Requisitos”. Este documento elaborado no âmbito da “CT-186 – Respostas Sociais e Cuidados Continuados Integrados” especifica
os requisitos para implementar um sistema
de gestão nas várias áreas das respostas
sociais. Os requisitos definidos nesta norma
são genéricos e podem ser aplicáveis a todas as organizações que fornecem estes
serviços, nomeadamente acolhimento temporário, atendimento e apoio à pessoa com
deficiência, atividades de tempos livres e
ocupacionais, creches, entre outros.
Neste Encontro pretende-se também promover a normalização nacional e divulgar o
modo de funcionamento da comissão de
normalização nacional CT 186.

O evento destina-se preferencialmente a todas as organizações que promovem respostas sociais, nomeadamente: centros de acolhimento temporário/lar de infância e juventude; centros de atendimento e de apoio à
pessoa com deficiência; centros de atividades de tempos livres; centros de atividades
ocupacionais; creches/creches familiares;
educação pré-escolar; lares residenciais e
residências autónomas; estruturas residenciais para idosos; serviços de atendimento e
acompanhamento social; serviços em contexto comunitário; serviços em contexto domiciliário, bem como a todas as suas partes
interessadas.
A participação é gratuita, mas devem efetuar a inscrição, através do endereço eventos@ipq.pt e deverá ser efetuada até ao
próximo dia 30 de novembro.
A CNIS estará presente no Encontro.

LEGISLAÇÃO

ESPACHO N.º 13496-G/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 229/2015, 2º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2015-11-23
710 76548

Ministérios das Finanças e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos
Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento e da Solidariedade e da Segurança Social

Autoriza, o Instituto da Segurança Social, I. P., a assumir compromissos plurianuais,
que envolvam programas nacionais ou comunitários, protocolos de gestão do Rendimento Social
de Inserção, protocolos de cooperação, protocolos celebrados com os municípios, no âmbito das
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, Rede Nacional de Cuidados Continuados, Saúde
Mental, Rede Local de Intervenção Social e protocolos celebrados no âmbito da segurança social e
as uniões representativas das instituições de solidariedade social e outros no âmbito da Lei de Bases da Segurança Social
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DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 54/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
230/2015, SÉRIE I DE 2015-11-24
7 109218 1

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral

Retifica a Portaria n.º 343/2015, de 12 de outubro, dos Ministérios das Finanças, da
Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social que define as condições de instalação e
funcionamento a que devem obedecer as unidades de internamento de cuidados integrados pediátricos de nível 1 (UCIP nível 1) e de ambulatório pediátricas, bem como as condições de funcionamento a que devem obedecer as equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados
integrados destinadas a cuidados pediátricos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 199, 12 de outubro de 2015

PORTARIA N.º 407/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 230/2015, SÉRIE I DE
2015-11-24
710 92031

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da Administração Interna

Define as condições de acesso e as regras gerais de cofinanciamento comunitário aos
projetos apresentados ao abrigo do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração

DECRETO-LEI N.º 250/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 231/2015, SÉRIE I
DE 2015-11-25
7 110089 9

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2001, de 9 de fevereiro, que regula
o programa SOLARH, prorrogando até 31 de dezembro de 2016 o prazo durante o qual os fundos
correspondentes aos reembolsos dos empréstimos podem ser destinados à concessão de financiamento no âmbito de outros programas de apoio à reabilitação e reconstrução urbana

DECRETO-LEI N.º 251/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 231/2015, SÉRIE I
DE 2015-11-25
7 110090 0

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, que aprovou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e
Serviços, e transpôs a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios

PORTARIA N.º 412/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 233/2015, SÉRIE I DE
2015-11-27
Ministério da Administração Interna
Primeira alteração ao anexo da Portaria n.º 302/2015, de 22 de setembro, que aprova o modelo de título de
viagem para os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal na qualidade de refugiados
711 24483
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LEGISLAÇÃO / RECORDANDO …

Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro
Transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Contabilistas Certificados,
e altera o respetivo Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação,
organização e funcionamento das associações públicas

Portaria n.º 232/2015, de 6 de agosto
Define os termos a que obedece o exercício da atividade de ama no âmbito de uma instituição de
enquadramento – Creche Familiar.
Portaria n.º 226/2015, de 31 de julho
Regulamenta o seguro obrigatório de acidentes pessoais das crianças em ama.
Despacho n.º 8243/2015, de 28 de julho
Procede à definição do equipamento e do material necessários ao exercício da atividade de ama e as
condições de higiene e de segurança habitacionais.
Portaria n.º 213/2015, de 17 de julho
Procede à fixação das taxas, quer pela emissão da referida autorização, quer pela sua substituição, bem
como à aprovação dos modelos de formulários relativos ao requerimento e autorização para o exercício
de atividade de ama.
Decreto-Lei n.º 115/2015, de 22 de junho
Estabelece os termos e as condições para o acesso à profissão e o exercício da atividade de ama, bem
como o regime sancionatório aplicável à referida atividade.

(Nota: A Lei 83 – C/2013, (Artº 115º-B, do OE 2014 revoga o nº 4 do artº 150 do CRC.
Com esta revogação todos os trabalhadores com atividade por conta de outrem, mas que estavam
excluídos do regime dos T’Is pois estavam “legalmente obrigados” ao enquadramento no regime, deixaram
de estar excluídos.
Significa isto que só em 2015 é que nasce a obrigação contributiva a cargo das entidades contratantes
(5%), sobre os TIs cujos rendimentos igualem ou excedam 80% para as respetivas entidades.
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INFORMAÇÕES / SEGURANÇA SOCIAL

CANDIDATURAS ATÉ AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, NO SITE DO INSTITUTO DE GESTÃO
FINANCEIRA DO MEC, http./www.igefe.mec.pt

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS

 Campanha “Gola Solidária
O Patronato Nossa Senhora da Bonança, IPSS sediada em Vila Praia de Âncora com mais
de 60 anos (fundada em 12 de julho de 1951) no serviço social e na educação, tendo as suas
respostas socias em Creche e Jardim de Infância, lança para este Natal a campanha “Gola
Solidária”.
Vendo esta Instituição a sua situação financeira fragilizada, mas querendo manter a qualidade
dos seus serviços às crianças e às suas famílias, este projeto surge como uma forma de divulgar o Patronato e angariar fundos para sustentabilizar as diversas atividades da Instituição.
As golas estarão a venda em vários locais de Vila Praia de Âncora, nomeadamente no
Patronato, nas Piscinas, no Posto de Turismo, na Retrosaria Casa Helena, na Loja Pelicano
Mágico, na Sapataria da Praça, na Livraria Baunilha & Chocolate e na Tânia Cabeleireiros.

 Gala Solidária contra a Violência Doméstica
A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança em parceria
com a EAPN Portugal, vai levar a cabo, dia 1 de dezembro no Teatro
Municipal de Bragança, uma Gala Solidária contra a Violência Doméstica.
Os bilhetes podem ser adquiridos na ASMAB e no Núcleo distrital da
EAPN, pelo preço simbólico de 3€.

 Feira de produtos Artesanais, …
O Centro Social Paroquial do Santo Condestável, em Bragança, realiza
no dia 3 de dezembro uma feira de produtos artesanais, brinquedos,
roupas,etc.
A Feira decorrerá no Salão Polivalente do Stº Condestável.
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 Tertúlia ““Demência, Desafios, Intervenção e Limitações”
O Centro Social do Vale do Homem em Braga, leva a afeito no dia 4 de
Dezembro a II Tertúlia “Demência, Desafios, Intervenção e Limitações”.
Esta Tertúlia Social tem como objetivo a partilha de ideias, desafios,
dificuldades, dúvidas e sucesso das instituições.

 Sarau Cultural – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
No dia 3 de Dezembro, pelas 21:30 no Grande Auditório do Teatro de
Vila Real, decorrerá uma Sarau Cultural protagonizado pelos utentes de
algumas IPSS com intervenção na área da deficiência no distrito de Vila
Real – ACAPO, APPACDM de Sabrosa e Valpaços, APC, ARDAD, CADAT,
AFTAD, NUCLISOL, A 2000, CERCIMONT, CAO de Vila Real.

 VII caminhada "No Mesmo Pé de Igualdade"
A iniciativa é organizada pela Associação de Pais e Amigos de Crianças
(APAC em Braga) e inserida no âmbito das comemorações do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência - 3 de Dezembro, com início
às 10h00 no Largo Sr. da Cruz.
O objetivo é sensibilizar e informar a comunidades para os direitos das
pessoas com deficiências.
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 3ª Edição do Ilumina-me
No dia 3 de Dezembro, na pria do Ouro em Sesimbra, a Cercizimbra
organiza a 3ª edição do Ilumina-me, iniciativa que assinala o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência com o lançamento de
centenas de balões de papel iluminados e biodegradáveis, no céu da
vila de Sesimbra.
O Ilumina-me tem como objetivo sensibilizar e fomentar uma maior
consciencialização da comunidade para a integração das pessoas com
deficiência na sociedade.

 119 Sonhos em “Meu Sonho na Tua Mão”
“Meu Sonho na Tua Mão” é o nome da publicação do Centro de Apoio
e Reabilitação para Pessoas com Deficiência em Touguinha,
Equipamento Social da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. O
lançamento deste livro terá lugar no próximo dia 3 de dezembro, Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência, às 14h45, no Auditório
Municipal de Vila do Conde.
Para o lançamento do livro “Meu Sonho na Tua Mão”, está previsto um
programa dinâmico, atrativo que comprova a grandeza das pessoas
com deficiência. Os presentes ficarão, certamente surpreendidos e com
o coração cheio, como o melhor aperitivo para a leitura deste livro.

 ENGENHO promove ações de Educação Para a Saúde
No dia 3 de dezembro a Engenho leva a cabo a segunda etapa do
ciclo de sessões mensais de sensibilização, que promovam um estilo
de vida saudável na pessoa idosa e ao longo do ano letivo.
Nesta sessão será abordada a temática da Nutrição no tratamento da Diabetes, realizando-se
um rastreio gratuito à diabetes no período da manhã, no Centro Comunitário e na Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas, seguindo-se no período da tarde uma palestra junto dos
utentes e pessoas da comunidade que desejem participar. Esta iniciativa enquadra-se no
âmbito do Projeto Educativo da Instituição, sob o tema “Viver com + vida”.

 Concerto Solidário de Natal – Angariação de Fundos
A Direção do Centro Social Paroquial de Areosa (CSPA) em Viana do
Castelo, promove um Concerto Solidário de Natal, para angariação de
fundos para a construção do Lar e Centro de Dia de Areosa.
Será no próximo dia 5 de dezembro de 2015 (sábado), na igreja
paroquial de Areosa.
A atuação será do Coro Académico da Universidade do Minho e a
entrada será uma contribuição monetária livre.
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 Concerto “AGIR”
Dia 9 de dezembro, às 22h00.
Parte da receita obtida será entregue à Obra Kolping em Bragança.

 Encontro “Desatar nos, criar laços”
No dia 10 de Dezembro, no âmbito do 20º aniversário do Departamento
de Emergência Social, a Fundação CEBI está a organizar um Encontro
subordinado ao tema “Desatar nós, criar laços – Abordagens integradas
para o Superior Interesse da Criança.
O Encontro que decorrerá nas Instalações da Fundação, em Alverca, tem
como objetivo a troca de experiências e boas práticas no âmbito do
problema de crianças e jovens em perigo e risco e diferentes formas de
salvaguardar o interesse dos mesmos.
O Encontro é destinado, essencialmente, a profissionais que trabalham
nesta área, como Psicólogos, Técnicos de Serviço Social, Médicos,
Professores, Educadores de Infância, Magistrados, Forças de Autoridade,
Técnicos das CPCJ, entre outros.

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

IV Gala Solidária, Montijo
----------------------------------------Dia: 2 de Dezembro, pelas 16h00, no Cinema Teatro Joaquim D’Almeida
Para assistir a este espetáculo, promovido pela Câmara Municipal do Montijo, basta contribuir: um
bilhete por um alimento.
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INFORMAÇÕES PORTUGAL 2020



Está disponível, nas Notícias do site da CNIS, a Matriz Portugal 2020 atualizada com identificação
de todas as candidaturas diretas às quais as IPSS se podem candidatar.

Manifestação de Interesse às Parcerias para o Impacto
O processo de manifestação de interesse ao programa de Parcerias
para o Impacto recebeu 132 propostas, o que revela forte procura e
interesse pelo programa. As submissões tiveram a seguinte
repartição geográfica:



Norte: 41
Centro: 29




Alentejo: 8
Nacional e multi-regional: 54

A este número acrescem várias manifestações de interesse submetidas aos Títulos de Impacto Social (TIS)
que, após análise, se revelam mais adequadas ao âmbito do programa de Parcerias para o Impacto.
A equipa técnica da Portugal Inovação Social está em fase de análise destas manifestações de interesse e
preparação de respostas individualizadas sobre o seu alinhamento e potencial de admissibilidade a este
programa de financiamento. Dado o elevado volume de manifestações de interesse recebido, enviaremos
as respostas até ao dia 18 de dezembro, prevendo-se que as candidaturas ao programa abram nas
semanas seguintes.
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O programa de Parcerias para o Impacto visa apoiar o desenvolvimento e crescimento de iniciativas de
inovação e empreendedorismo social (IIES). O programa adota um modelo de cofinanciamento de 50% das
despesas dos planos de desenvolvimento das IIES, em complemento do investimento social já assegurado
por investidores sociais numa lógica de filantropia de impacto (financiamento não reembolsável de médio
prazo com acompanhamento aos projetos, preocupação de medição de impacto e reforço da
sustentabilidade das iniciativas).
Fonte: Portugal Inovação Social

Portugal Inovação Social divulga a Newsletter#2
A “A economia de impacto e o investimento social: uma realidade em Portugal” é o tema da Newsletter#2
do Portugal Inovação Social que inclui informação sobre a publicação pela CMVM do regulamento para
investimentos em empreendedorismo social, criando as condições legais para a dinamização deste sector,
a publicação do Código de Boas Práticas de Impacto, traduzido e divulgado pelo Grupo de Impacto Portugal,
com base na experiência de organizações sem fins lucrativos do Reino Unido, e ainda sobre o evento
“Investimento Social: experiencias partilhadas França - Portugal”, que decorreu no dia 24 de Novembro, na
Culturgest, em Lisboa, e do qual a Portugal Inovação Social é parceira.
Para aderir à Newsletter, efetue o registo no site do programa Portugal Inovação Social
Fonte: Newsletter#2 Portugal Inovação Social
Segundo número do Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia - QREN e Portugal 2020
A AD&C – Agência para o Desenvolvimento e Coesão, lançou o segundo número
do Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia - QREN e Portugal 2020, o
sucessor do Boletim Informativo do QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, que reafirma a linha editorial instituída para esta nova série de
reportes sobre os Fundos Europeus.
O número 2 do Boletim Informativo segue essa linha editorial, nomeadamente
quanto à sua clareza e acessibilidade, assim como à sistematização gráfica e concisão da informação. Simultaneamente, são fornecidos em anexo elementos suplementares de informação
que permitem um conhecimento mais profundo sobre a aplicação dos Fundos Europeus.
No número 2 desta publicação destaca-se a aprovação das candidaturas no Portugal 2020 e à sua execução, o que marcará a tónica dos próximos números garantindo um acompanhamento adequado da dinâmica
do Portugal 2020.
Por outro lado no que se refere ao QREN, as atenções mantêm-se viradas para a dinâmica da sua execução, essencial para garantir a total transparência absorção dos fundos estruturais disponibilizados para o
período 2007-2013, sendo ainda de destacar o reflexo que tal execução tem nas realizações já alcançadas
pelo anterior quadro comunitário.
O novo Boletim QREN e PT 2020 foi elaborado pela UAME – Unidade de Avaliação e Monitorização Estratégica/Núcleo de Monitorização da AD&C, com informação reportada a 30 de setembro de 2015.
Consulte AQUI: Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia nº 2 - QREN e Portugal 2020
Fonte: AD&C/UAME

Para apoio na realização de candidaturas pode contactar o Gabinete de Apoio Técnico da CNIS
através do e-mail gat@cnis.pt ou do telefone 226068614

Lino Maia

