NOTÍCIAS À SEXTA
29.04.2016

INFORMAÇÕES DA CNIS

A Origem do Dia da Mãe
Há registos de que os povos da Grécia Antiga
já homenageavam a deusa Reia, tida como a
mãe comum de todos os seres, com presentes
e cultos diversos.
A comemoração do Dia da Mãe, como o conhecemos, teve origem nos Estados Unidos no início do século XX. Foi uma simples cidadã
americana, Anna Jarvis, do Estado da Virgínia Ocidental, que iniciou a campanha para instituir o
Dia da Mãe.
Em 1905 Anna Jarvis perdeu sua mãe e entrou numa enorme depressão, não conseguindo lidar
com a perda. Preocupadas com o seu sofrimento, algumas das suas amigas resolveram perpetuar a memória da sua mãe com uma festa em sua honra. Anna ficou tão sensibilizada com o
acto que achou que a festa devia ser estendida a todas as mães, vivas ou mortas, através da
criação de um dia em que todos os filhos e filhas se lembrassem e homenageassem as suas
mães. A ideia era fortalecer os laços familiares e o respeito pelos pais.
Em Portugal este dia já foi comemorado a 8 de Dezembro (Dia da Nossa Senhora da Conceição
– Padroeira de Portugal). Atualmente é celebrado no primeiro domingo de Maio em homenagem
a Maria, mãe de Cristo.
Apesar de ter passado quase um século, o amor que foi oficialmente reconhecido no início do
século XX é o mesmo amor que é celebrado hoje e, à nossa maneira, podemos fazer deste um
dia muito especial
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2ª fase
Estudo
Respostas
Sociais

Já se encontra disponível o formulário relativo à segunda fase do estudo dos Custos
Técnicos das Respostas Sociais, promovido pela CNIS.
O

seu

preenchimento

poderá

ser

realizado

mediante

acesso

ao

link

https://www.economiasocial.pt/estudos e, após efetivação do login, consequente seleção da opção “Introdução de Dados”.
As instituições que ainda não remeteram a manifestação de interesse poderão fazêlo a todo o momento e, caso assim o entendam, preencher sequencialmente os dois
formulários

LEGISLAÇÃO

Regime jurídico do transporte de crianças - Açores
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 23/2006/A, de 12 de junho, que estabelece o regime jurídico do transporte coletivo de crianças
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 8/2016/A - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
80/2016, SÉRIE I DE 2016-04-2674243466

Programa de OTL no ano de 2016
--------------------------------------------------Programa de Ocupação de Tempos Livres no ano de 2016, nas modalidades curta e longa
duração - áreas de intervenção (1)
DESPACHO N.º 5578/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 80/2016, SÉRIE II DE
2016-04-267425669
4

(1) Extrato da Portaria n.º 205/2013 de 19 de junho
Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos Livres
CAPÍTULO IV
Promotores e jovens participantes
Artigo 8.°
Promotores
1 - Podem candidatar-se ao desenvolvimento de
projetos de curta duração os seguintes promotores:
a) Jovens monitores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, desde que em parceria com uma das entidades mencionadas na
alínea seguinte;
b) Associações juvenis inscritas no Registo

Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ); clubes desportivos; associações de modalidade e
federações desportivas; organizações não-governamentais; Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades; Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia;
outras entidades privadas sem fins lucrativos.
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Lei n.º 159-C/2015 de 30 de dezembro
Prorrogação de receitas previstas no Orçamento do Estado para 2015
Artigo 7.º
Instituições particulares de solidariedade social e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, são repristinados, durante o ano 2016, o n.º 2 do artigo
65.º da Lei 16/2001, de 22 de junho, e as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 20/90, de 13
de janeiro, alterado pela Lei 52-C/96, de 27 de dezembro, pelo Decreto-Lei 323/98, de 30 de outubro,
pela Lei 30-C/2000, de 29 de dezembro, e peloDecreto-Lei 238/2006, de 20 de dezembro, revogados pelo
n.º 1 do artigo 130.º da Lei 55-A/2010, de 31 de dezembro.
2 - A restituição prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 20/90, de 13 de janeiro,
é feita em montante equivalente a 50 % do IVA suportado, exceto nos casos de operações abrangidas
pelo n.º 2 do artigo 130.º da Lei 55-A/2010, de 31 de dezembro, relativamente às quais se mantém em
vigor o direito à restituição de um montante equivalente ao IVA suportado.
3 - Durante o ano 2016 é igualmente restituído um montante equivalente a 50 % do IVA suportado pelas
instituições particulares de solidariedade social, bem como pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
relativamente às aquisições de bens ou serviços de alimentação e bebidas no âmbito das atividades
sociais desenvolvidas, nos termos do n.º 1, com as devidas adaptações.

SAÚDE

Saúde Sazonal: Verão & Saúde
A Direção-Geral da Saúde publica Verão & Saúde, Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas, agora incluído na plataforma Saúde Sazonal. O Plano é ativado
em Portugal Continental, entre 15 de maio e 30 de setembro e, eventualmente, ...

CANDIDATURAS
3.ª Edição Academia ES (Évora) - CANDIDATURAS ABERTAS
Estão abertas as candidaturas para a 3ª edição da Academia ES, que se
vai realizar em Évora, entre os dias 29 de maio e 5 de junho de 2016.
Para mais informações consulta o programa
Para te inscreveres acede ao formulário de candidatura
Prazo limite de candidaturas: 11 de maio
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Programa de investimento em projetos que
têm como objetivo atenuar situações sociais
reconhecidamente relevantes, em particular
intervenções que promovem a inclusão social
e o empreendedorismo social, e que se revelem sustentáveis.
Os projetos deverão estar diretamente relacionados com situações claras de inclusão
social de pessoas comprovadamente carenciadas ou excluídas.
O programa tem como potenciais candidatados entidades nacionais legalmente constituídas e registadas e entidades agrupadas num

projeto comum, que não tenham sido apoiadas na edição imediatamente anterior ao ano
da candidatura.
Consulte aqui o regulamento

……………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………
4º Edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social

Candidaturas aberto até ao dia 23 de maio

Consulte aqui o regulamento
Consulte aqui a ficha de Candidatura.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS

Todos os interessados deverão remeter a ficha preenchida até ao dia 13 de Maio para um dos seguintes
emails: udipsssetubal.gabtecnico@gmail.com
instituicoes.basetubal@bancoalimentar.pt
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A UDIPSS Santarém sente que se torna-se cada
vez mais importante preservar a missão, a visão e
os valores de uma Organização.
Este conjunto de fatores tem a função de promover,
entre direções e colaboradores uma estrutura de
política e cultura social tão necessária às
organizações.
A missão procura responder ao que a Organização
se propõe a fazer na sociedade; a visão descreve o
futuro desejado pela organização; já os valores
fazem parte dos princípios, comportamentos e
atitudes de todos.
Como alinhar e implantar esses aspetos entre os
colaboradores?
Afinal, eles são a essência dos resultados e parte
relevante na imagem de uma Organização.

Assim, a UDIPSS de Santarém propõe-se levar a
efeito uma Formação Certificada, com uma
carga horária de 35 horas o que, desde logo,
permitirá completar a obrigatoriedade de
formação contínua, conforme determina a
Cláusula 99ª do CCT (BTE, nº 31 de 22/08/2015).
Esta formação terá, obrigatoriamente, no mínimo
de 16 e, no máximo, 18 formandos por ação.
As Instituições que garantam o mínimo exigível de
formandos, poderão efectuar a respetiva formação nas suas instalações.

Agradecemos, ainda, que respondam ao inquérito através do seguinte link:
http://www.survio.com/survey/d/L6J1Q4U0Y1P0O3B3T?preview=1#.VyD8SinML2E.gmail
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS
No Dia da Mãe faça a diferença na vida dos meinos e meninas da ASAS
– Guarde-os em si!

………………………………………………………………………………………………………………………………………
16º Aniversário do Centro Social Serra do Alecrim, IPSS
Alcanede, distriro Santarém
Como forma de assinalar o nosso 16.º Aniversário, o Centro Social
promove durante o mês de maio, diversas atividades abertas à
comunidade como torneios de sueca e dominó (dia 6), a desafios (dia 8)
chás e caminhadas (dia 14), alomoço soki´dario (dia 15) e II Caminhada
Solidária (dia 29)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inauguração oficial da ERPI

Dia: 01 de maio
Local: sede da IPSS, Rua do Algaz, Carregueira
Organização: Centro de Apoio Social da Carregueira, pelas 10h30
Pelas 12h30 haverá um almoço convivio que contará com a
animação dos Grupos Musicaios bem como da colaboração das

Associaçoes Locais

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I Seminário Envelhece AtivaMENTE
Dia: 05 de maio
Local: Salão Multiusos, centro Comunitário du Bucage - Setúbal
Organização: LATI-Liga dos Amigos da Terceira Idade tem o apoio
da Associação Portuguesa de Psicogerontologia-APP
Destinatários: técnicos, profissionais e estudantes da área, assim
como cuidadores informais.
Inscrições limitadas – Asociação locais

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conferência “Promoção da Educação para a Cidadania Global: Os 17 Novos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU”

Dia: 06 de maio
Local: Biblioteca Municipal de Palmela das 14h – 18h
Organização: Fundação COI
Esta conferência será promovida no âmbito do projeto
"Promoção da Educação para a Cidadania Global – ONU17",
com o qual a Fundação COI venceu Prémio Redes para
o Desenvolvimento

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sessão de Esclarecimento Horizonte 2020 - Oportunidades nas Calls 2016/2017
e Aspetos Legais e Financeiros

Dia: 06 de maio
Organização: o GPPQ - Gabinete de Promoção do
Programa Quadro de IDT e a Cáritas Diocesana
de Coimbra
Objetivo: Pretende abordar-se o Programa de Financiamento H2020,
com especial enfoque nas oportunidades presentes nos temas da
Saúde, Sociedades Inovadoras e Inclusivas, TIC e questões legais
e financeiras, na ótica das entidades: do terceiro setor (ONG, IPSS,
associações, etc.)
Participação é gratuita mas a inscrição é obrigatória aqui

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Jantar de Beneficência
Dia: 07 de maio
Local: hotel do Elevador Bom Jesus em Braga, às 19h30
Organização: APPACDM de Braga
Este jantar tem como objetivo angariar fundos para a reconstrução
da escadaria da entrada principal do complexo de Lomar, que aluiu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dia: 07 de maio
Local: Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro,
pelas 14.30 horas
Organização: Associação Clinica Frater, Barreiro

A Associação Clínica Frater desde à cerca de uma década
que propõe, e diligencia nesse sentido, a criação de uma Unidade de Medicina Hiperbárica,
que é uma terapêutica importante com numerosas indicações na clínica, e que por vezes é única para salvar
vidas. Mais se informa que em Portugal Continental apenas existem duas Unidades destas: uma, no Hospital
das Forças Armadas em Lisboa, e outra, no Hospital de Pedro Hispano em Matosinhos.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dia 8 de Maio
Local: a partida e chegada será no Parque da Ribeira em Joane
Organização: Associação Teatro Construção, Joane, Famalicão
As inscrições podem ser feitas diretamente na ATC,
ou através do e-mail: desporto@atc.pt

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Festa da Família
Dia: 15 de maio
Local: Salão Polivalente do Sobreiro
Organização: Centro Social Paroquial de Mafra
O valor do bilhete reverte a favor das obras de remodelação e
ampliação do edifício do Centro Social paroquial de Mafra
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dia: 25 de maio
Local: Auditório do Conservatório de Música de Coimbra
Promovido: ARCIL - Associação para a Recuperação de
Cidadãos Inadaptados da Lousã
Somos FELIZES, por estarmos INCLUÍDOS?
Ou estamos INCLUÍDOS por sermos FELIZES?
É possível INCLUIR sem se ser FELIZ?
Por que se EXCLUEM algumas pessoas, em busca da FELICIDADE?
Qual a relação entre tudo isto?

Inscrições em http://goo.gl/forms/ucRitJ1JRX

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Campanha de recolha de pilhas e baterias usadas

Uma parceria entre a Liga dos Amigos da Quinta do Conde e
a Ecopilhas
Mais informações em: http://www.laqcquintadoconde.org/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Serviço de Catering por Pessoas com Deficiência

Projecto OPORTUNIDADES
A Associação Quinta das Pontes, Espinhal – Penela, encontra-se a desenvolver o Projecto Oportunidades,
apoiado pela Sic Esperança e pelo LIDL.
O Projecto Oportunidades possibilita criar uma resposta
integradora de um serviço de Catering para eventos públicos e privados através da integração de pessoas com
deficiência e/ou doença mental, e/ou socialmente desfavorecidos. Iniciando assim aquisição de competências
pessoais, sociais e profissionais. Promotora de ocupação/formação e criação de posto de trabalho
na área da cozinha e serviço de mesa.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dia: 25 de maio
Local: Auditório do Conservatório de Música de Coimbra
Promovido: ARCIL - Associação para a Recuperação de
Cidadãos Inadaptados da Lousã

Somos FELIZES, por estarmos INCLUÍDOS?
Ou estamos INCLUÍDOS por sermos FELIZES?
É possível INCLUIR sem se ser FELIZ?
Por que se EXCLUEM algumas pessoas, em busca da FELICIDADE?
Qual a relação entre tudo isto?

Inscrições em http://goo.gl/forms/ucRitJ1JRX

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMAÇÕES DIVERSAS

Mais informações em: http://www.portugaleconomiasocial.fil.pt/

11

NOTÍCIAS À SEXTA
29.04.2016

Atividades de enriquecimento curricular 2015/2016
- Dados preliminares Percentagem de alunos com AEC, segundo o domínio de atividade, por direcão de serviços regional de educação
Aprendizagem
DSRE

Inglês - Oferta
complementar

da língua inglesa

Dimensão

ou de outras

Europeia na

línguas

Educação

Ligação da
Artístico

Científico

Desportivo

Tecnológico

escola com o
meio

Solidariedade e
Voluntariado

estrangeiras
CONTINENTE
DSRN
DSRC
DSRLVT
DSRALE
DSRALG

6,2

39,8

0,3

52,8

11,8

63,8

5,7

3,5

0,6

5,1

43,5

0,2

56,2

13,0

66,7

5,2

2,7

0,4

7,6

37,7

0,3

54,4

7,6

64,1

6,3

2,0

1,9

6,4

37,9

0,4

51,0

9,3

62,2

5,6

4,1

0,2

6,5

41,5

0,0

53,7

23,1

60,4

6,4

5,8

1,3

6,5

32,3

0,0

35,5

22,5

57,2

7,1

6,4

0,4

Fonte: DGEEC - Dados preliminares.

Lino Maia
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