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INFORMAÇÕES DA CNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
                                     Sessão Ordinária 

 

                      Dia 12 de Março de 2016, pelas 9h45 

                               Fátima, no Hotel Cinquentenário 

 
                O Relatório de Atividades e Contas de 2015 estão disponíveis em: 

www.cnis.pt 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A CNIS está a promover um estudo relativo aos “Custos Técnicos” das diferentes res-

postas sociais. 

No sentido de tornar a amostra o mais representativa possível, é do interesse da CNIS 

que as associadas colaborem no estudo, manifestando esse interesse através do pre-

enchimento da manifestação de interesse em: https://www.economiasocial.pt/estudos 

  

A participação no estudo pressupõe o registo na área reservada (que permitirá o posterior 
acesso ao formulário de recolha de dados) seguido do preenchimento da manifestação de 
interesse no Painel do Estudo. 
 

http://www.cnis.pt/
https://www.economiasocial.pt/estudos
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A Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade (CNIS) associa-se à Pós-

graduação Religiões, Políticas e Doutrinas 

Sociais.  

A área de Ciência das Religiões da ULHT facilitará 
assim a frequência do referido curso aos membros, 
colaboradores e demais profissionais das IPSS 
associadas à CNIS. 

Atendendo a que a CNIS preza a formação académica 
reconhecida dos seus colaboradores, esta parceria é 
entendida também como uma forma de os capacitar 
para um melhor desempenho das suas funções. A CNIS 
e a área de Ciência das Religiões da ULHT "consideram 
que ambas as instituições têm afinidades que resultam 
de interesses comuns baseados no respeito pelo 
fenómeno religioso, no conhecimento científico e na 
construção de um mundo mais consciente, capaz de 
desenvolver melhores instrumentos de fraternidade e de 

solidariedade". Com esta parceria a CNIS realça a importância da "formação académica 
reconhecida dos colaboradores" e demais intervenientes no trabalho directo com as IPSS's, 
como "forma de os capacitar para um melhor desempenho das suas funções". Do plano da pós-
graduação faz parte um módulo disciplinar com aulas e conferências dedicadas especificamente 
à Doutrina Social e à acção social da Igreja. 

Ao abrigo desta parceria, as candidaturas ao curso apresentadas por uma IPSS 
representada na CNIS terão isenção das taxas de candidatura e de matricula, bem como 
uma redução de 25% na propina mensal.  

O início do curso está previsto para 28 de março, às 18h00, com a conferência Lugar social e 
político das religiões na atualidade, por D. Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício da 
Cultura e ex-presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social. 

HORÁRIO 

As aulas, conferências e debates, são sobretudo às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, 
das 18h00/18h30 às 22h00/22h30, e em alguns sábados de manhã. A fase lectiva da pós-
graduação terminará em junho de 2016.   

Últimas inscrições em www.ulusofona.pt/pos-graduacoes/religioes-politicas-e-doutrinas-
sociais 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
PORTARIA N.º 39/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 46/2016, SÉRIE I 
DE 2016-03-0773788170 
Economia 

Procede à segunda alteração do Anexo IV da Portaria n.º 349-A/2013, de 29 de novembro, que deter-

mina as competências da entidade gestora do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), 

regulamenta as atividades dos técnicos do SCE, estabelece as categorias de edifícios, para efeitos de certificação energética, 

bem como os tipos de pré-certificados e certificados SCE e responsabilidade pela sua emissão, fixa as taxas de registo no SCE 

e estabelece os critérios de verificação de qualidade dos processos de certificação do SCE, bem como os elementos que deverão 

constar do relatório e da anotação no registo individual do Perito Qualificado (PQ) 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73788170/details/maximized?p_auth=Ycp1ZmNa
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73788170/details/maximized?p_auth=Ycp1ZmNa
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/647289/details/normal?l=1
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DECRETO-LEI N.º 10/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 47/2016, SÉRIE I DE 2016-03-

0873803671 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Repõe o regime transitório de acesso à pensão antecipada de velhice a beneficiários com, pelo menos, 

60 ou mais anos de idade e, pelo menos, 40 anos de carreira contributiva, pelo período necessário à reavaliação do regime 

de flexibilização, e prevê o direito de audição prévia do beneficiário 

 

 

DECRETO-LEI N.º 11/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 47/2016, SÉRIE I DE 2016-03-0873803672 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Cria uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva a cargo da 

entidade empregadora, em 0,75 pontos percentuais, relativa às contribuições referentes às remunerações 

devidas nos meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 

 

 

 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 45/2016 - DIÁRIO DA 
REPÚBLICA N.º 50/2016, SÉRIE I DE 2016-03-1173841232 
Assembleia da República 

Avaliação e criação de uma nova estratégia nacional para a integração de pessoas sem-abrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 

 
 

 

 

 

 
     UDIPSS - BRAGA  

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Sessão Ordinária 

 
29 de Março de 2016, pelas 14h30m  

 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa CRB no  

Campus Camões 
 
 
Ordem de trabalhos:  Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2015; 

Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e 
Contas do ano de 2015; 
Apreciação e votação do Relatório de Actividades e das Contas do ano de 2015; 

            Outros assuntos. 
 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73803671/details/maximized?p_auth=DycS5WGJ
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73803671/details/maximized?p_auth=DycS5WGJ
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73803672/details/maximized?p_auth=DycS5WGJ
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73841232/details/maximized?p_auth=KqID4sDD
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/73841232/details/maximized?p_auth=KqID4sDD
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Colóquio internacional Crianças, Cidades, Cidadania 

Dias: 17 e 18 de Março - Centro Cultural Vila Flor 
Guimarães 

organização: Associação para o Desenvolvimento das Comuni-
dades Locais (ADCL) em parceria com a Câmara Municipal de Gui-
marães e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gui-
marães, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gui-
marães. 

O colóquio internacional pretende pôr em articulação a reflexão 
teórica e a experiência prática sobre as condições de vida e as for-
mas de participação das crianças na cidade. O colóquio é uma ini-
ciativa do Projeto Carta da Cidadania Infantojuvenil e financiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian.  
Inscrições: www.adcl.org.pt/ciccc. 

 

 

Seminário «Oncologia e as suas implicações nas Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados» 

 

Dia: 18 de março de 2016 no Cine-Teatro de Castelo Branco 
 

Organização: Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco e a respe-

tiva Unidade de Cuidados Continuados Integrados. 
 

Esta iniciativa tem como principal objetivo "a promoção do intercâmbio 
de informação entre os profissionais de saúde e público em geral. 

 
Para mais informações: eventos.ucci.scmcb@gmail.com 
 

 

 

Formação para quadros das IPSS – Uma tarde de encontro 
 
Dia:  18 de março 

Organização: Centro Paroquial do Juncal (CPJ), concelho de Porto de Mós 

Será uma tarde de encontro, formação e reflexão em torno dos “Estatutos, identidade e vivência cristã dos 

dirigentes, técnicos e utentes dos centros sociais paroquiais e santas casas de misericórdia. 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 

http://www.adcl.org.pt/ciccc
mailto:eventos.ucci.scmcb@gmail.com
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O que o CESE pode fazer por si 

O Comité Económico e Social Europeu é um fórum 

único de consulta, diálogo e consenso entre 

representantes dos diferentes setores da 

sociedade civil organizada. 

Saiba mais sobre o CESE que tem por objetivo 
contribuir para assegurar que a elaboração das 

políticas e da legislação da União Europeia é mais 
democrática e eficaz e que reflete 
verdadeiramente as necessidades dos cidadãos 
europeus. 
  
Mais informações

 

Pessoas com deficiência beneficiam de 75% de desconto nos comboios 
 
O Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), I.P. e 
os Comboios de Portugal (CP), E.P.E assinaram um 
protocolo que permite que as pessoas com deficiên-
cia usufruam de 75% de desconto nos comboios.  
As pessoas com deficiência, com um grau de incapa-
cidade igual ou superior a 80%, podem usufruir de 
um desconto de 75% sobre o valor da tarifa por in-
teiro, aquando a aquisição do título de transporte.  
Por sua vez, os deficientes das Forças Armadas, com 
um grau de incapacidade igual ou superior a 80%, be-
neficiam do desconto de 75% nos serviços Alfa Pen-
dular e Intercidades.  
 
 

 
Adicionalmente, o protocolo prevê um desconto de 
25% sobre o valor da tarifa por inteiro para o acom-
panhante da pessoa com deficiência.  
Para usufruir do benefício as pessoas deverão apre-
sentar nas bilheteiras da CP ou em trânsito, quando 
aplicável, os seguintes documentos:  
a) Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão; 
b) Atestado de Incapacidade Multiuso, emitido nos 
termos da legislação aplicável.  
Com este acordo pretende-se garantir às pessoas 
com deficiência, a igualdade de oportunidades a que 
têm direito, procurando minimizar as desvantagens 
resultantes das suas incapacidades, nomeadamente, 
as relativas à sua autonomia e mobilidade

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

 

 

 

 

Dias 22 e 23 de Março

A atual tutela, através do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde aceitou a proposta do 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental 

e do Diretor do Programa Nacional, de o Plano 

Nacional de Saúde Mental em vigor ser prolongado 

até 2020, veiculando para a apreciação da 

Comissão Técnica de Acompanhamento da 

Reforma da Saúde Mental, a ser reativada a curto 

prazo, a apreciação da proposta, que a ser 

assumida permitirá que o mesmo fique coincidente 

com a vigência do próximo Plano Nacional de 

Saúde. 

  

Com estes pressupostos e com o apoio financeiro 

da OMS/Europa e financeiro e técnico da 

Coordenação da Joint Action, e o patrocínio do 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, vai 

promover-se uma Conferência Nacional de Saúde 

Mental, para a qual vão ser convidados 

representantes de todos os Serviços Locais de 

Saúde Mental e das principais entidades 

intervenientes no sector, de acordo com o 

programa em anexo, tendo como objetivo 

contribuírem para a estruturação da extensão do 

Plano Nacional de Saúde Mental até 2020 

A inscrição deverá ser efetuada até ao dia 15 de Março, através do link 

http://www.igfse.pt/upload/docs/2016/OqueoCESEpodefazerporsi.pdf
http://www.eesc.europa.eu/
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Lino Maia 

 


