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“500 anos a fazer o bem”
Foi a 6 de julho de 1518 que D. Manuel I outorgou o Compromisso que
fundou a Santa Casa da Misericórdia de Bragança - uma das mais
antigas do distrito e como um dos
principais promotores de desenvolvimento na região - , que este ano
assinala cinco séculos de existência, com um vasto programa de atividades aberto à comunidade e representativo de todas as valências
que a Instituição disponibiliza.
São 500 anos fazer o Bem e a praticar solidariedade com o próximo e, essencialmente, com os mais
desfavorecidos.
A instituição tem respostas sociais em áreas que vão dos idosos,
infância e juventude, educação, família, deficiência, ação social,
cultura ou saúde e criou a única casa abrigo para vítimas de violência doméstica, nesta região. Tem 340 colaboradores diretos e
mais de 1200 utentes diários
A área da saúde mental faz parte dos desafios futuros.
Julho será o ponto alto das comemorações que prosseguem em
agosto com atenção aos cuidados continuados, para setembro há
rastreios de saúde para a comunidade, outubro é o mês da cultura,
novembro dedicado à violência contra as mulheres e dezembro à
inclusão.

Por lapso, não foi incluído no texto do “NS” de 22 de junho,
que a APM é uma das entidades subscritoras da constituição
da CPES, pelo que se procede à respetiva retificação:
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Confederação Portuguesa de Economia Social
Foi criada oficialmente, por escritura pública, no dia 21 de junho de 2018,a Confederação Portuguesa de Economia Social que
junta entidades do terceiro setor, a saber:
ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, APM- Associação Portuguesa de Mutualidades, CNISConfederação Nacional das Instituições de Solidariedade, CONFAGRI-Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e
do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL, CONFECOOP -Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL, CPCCRD – Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, CPF-Centro Português de Fundações, UMP-União das
Misericórdias Portuguesas, UMP-União das Mutualidades Portuguesas.
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LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 52/2018 - Diário da República
n.º 120/2018, Série I de 2018-06-25
Altera o Registo Nacional de Pessoas Coletivas e
cria a certidão online das Pessoas Coletivas

PO APMC lança Concurso no âmbito da T.O
1.2.2 - Distribuição de Géneros Alimentares
e/ou Bens de Primeira Necessidade - Região
Autónoma dos Açores
Candidaturas: de 02.07.2018 a 27.09.2018
Aviso n.º POAPMC-F2-2018-03

Fundo Recomeçar
Crianças e jovens titulares de abono de família no
1º escalão
Este Fundo, criado pela Santa Casa da Misericordia
de Lisboa, tem por objetivo apoiar financeiramente,
direta ou indiretamente, as crianças e jovens beneficiárias titulares de abono de família no 1º escalão,
residentes nas freguesias dos distritos de Aveiro,
Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Viana do Castelo, Porto, Vila Real e Viseu, afetadas
pelos incêndios do ano passado, e as entidades, públicas ou privadas, que desenvolvam atividades ou

Decreto Regulamentar n.º 5/2018 - Diário da República n.º 121/2018, Série I de 2018-06-26
Regulamenta a atualização extraordinária das
pensões prevista no artigo 110.º do Orçamento do
Estado para 2018

PO ISE lança novo concurso no âmbito da
Inserção socioprofissional da comunidade
cigana”
Candidaturas: de 25.06.2018 a 25.07.2018
Aviso nº POISE-33-2018-09
Candidaturas: de 02/07/2018 a 27/09/2018
Aviso de Abertura de candidaturas da T.O 3.08 Inserção socioprofissional da comunidade cigana

projetos destinados às crianças e jovens daquelas
regiões.
São beneficiários do Fundo Recomeçar: Crianças
e jovens; Entidades inscritas no Registo Nacional de
Associativismo Jovem; Entidades Públicas ou Privadas que visem a recuperação do ambiente.
Para mais informações, consulta do Regulamento de
Funcionamento e de Gestão do Fundo Recomeçar
ou download de documentos, pode sempre aceder
através do seguinte endereço http://mais.scml.pt/recomecar/
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SEGURANÇA SOCIAL
Guia Prático
Orçamento e Contas de Instituições Particulares
de Solidariedade Social
Data de publicação: 25 de junho de 2018

ntos e contas anuais

Tipo

Publicação

Orçamentos e contas anuais através da aplicação OCIP
Nota importante: Excecionalmente no ano de
2018, em virtude das alterações informáticas que
limitaram o acesso à plataforma de submissão de
contas por parte das IPSS, o prazo para a apresentação das contas relativas ao ano de 2017 foi
prorrogado até dia 15 de julho de 2018

Descrição

Manual

Manual sobre alimentos
fornecedores de proteínas no cabaz de alimentos do POAPMC:
valor nutricional, conservação e utilização

Este manual apresenta um conjunto de informações úteis sobre o valor nutricional, cuidados de
utilização e preparação de quatro tipos de alimentos fornecedores de proteína na nossa alimentação. Pretende capacitar todos os cidadãos e em
particular as famílias que recebem apoio alimentar
ao abrigo do POAPMC para a possibilidade de se
produzirem refeições equilibradas e saudáveis a
partir de alguns ingredientes de base disponibilizados neste Programa.

Manual

Manual de apoio à formação sobre distribuição e utilização adequada de cabazes alimentares

O presente manual pretende servir de suporte à
formação “Distribuição e Utilização Adequada de
Cabazes Alimentares” no âmbito do Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas
(FEAC).

Guia

Distribuição e utilização
adequada de cabazes
alimentares

: Apresentação utilizada nas ações de formação
que decorreram nos meses de março e abril de
2018.

Manual

Manual de orientações
para a utilização adequada do cabaz de alimentos do POAPMC

O presente manual tem como finalidade orientar
para uma correta utilização e conservação dos alimentos disponibilizados pelo cabaz de alimentos
do POAPMC.

Manual

Circular informativa
01/UGI/2018, de 19 de
janeiro

Regras de informação e comunicação para os beneficiários do POAPMC.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-Santarém
Projeto formativo
"Colaborador e organização: a importância de alinhar pensamentos”
Formação Certificada, que visa a capacitação de Cuidador@s Formais - Ajudantes
de Ação Direta e Auxiliares de Serviços Gerais.
A edição experimental deste Projeto foi já desenvolvida e teve um enorme sucesso.
As inscrições encontram-se abertas e o início das ações será no próximo mês de
Setembro.
Para quaisquer esclarecimentos contactar Udipss de Santarém
Tlm: 925 002 985 I Mail: udipsssantarem@gmail.com

Festa dos Povos – Festividades na Tabanka
30 de junho e 1 de julho I 14h30
Quinta da Princesa/Praceta S. Tomé, Amora
É um evento promotor da interculturalidade e da partilha e que envolve na sua
organização, vários parceiros locais, nomeadamente, a ARIFA - Associação de
Reformados e Idosos da Freguesia de Amora.

Caminhada Solidária
1 de julho I 09h00 (concentração)
Antiga casa da Guarda Fiscal – Afurada, Vila Nova de Gaia
É uma organização da APPACDM de Vila Nova de Gaia, APPDA-Norte e a
CerciGaia.
Este evento tem por objetivo sensibilizar a comunidade para a inclusão das pessoas com deficiência
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26ª Festa do Padroeiro de São Domingos de Gusmão, e os 43 anos da
Independência de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe
1 de julho I 11h00
Centro Social 6 de Maio
Além de um momento de Celebração, é também um momento de reencontro
muito importante para todos os moradores e ex-moradores das Fontainhas,
Bairro 6 de Maio e Estrela d'África, e para todos os nossos amigos, por isso
contamos com a presença de todos para ser uma grande festa!

3ª Edição do Projeto
1 de julho I

"(Des)Igualdades que (En)Cantam

14h30

Cine Teatro Avenida de Castelo Branco
Esta iniciativa da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco
(AACCB), consistirá na demonstração pública das capacidades de artistas com
deficiência através de um verdadeiro espetáculo musical, “A Bela e o Monstro”.
Todos os detalhes são pensados ao pormenor para que o espectador possa
mergulhar num universo de magia e encanto, através de cenários envolventes,
figurinos ricos, música e dança.

Conferência "Novos Rumos da Saúde Mental em Portugal" com o
Prof. Caldas de Almeida
3 de julho I 15h00h
Auditório do Domus Aeminium (Fundação Beatriz Santos, Lordemão)
É uma iniciativa da Fundação Beatriz Santos, enquanto projeto piloto de uma
Unidade de Cuidados Continuados em Saúde Mental e, a Associação ReCriar
Caminhos.
O evento é de entrada livre, no entanto é obrigatória a realização de inscrição:

https://goo.gl/forms/LFiI97NH5BfOMzaR2
Almoço Solidário (com Fado)
8 e julho I 12h30
Rua Batalha do Viso,246 Setúbal
Com este almoço, as Irmãs Auxiliadoras da Caridade pretendem construir um
Centro de Acolhimento para mulheres excluídas e vítimas de qualquer forma de
violência.
Reservas: 918 681 28
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IMPRENSA

Mais 110 professores em instituições para crianças e jovens em risco
Este plano tem como objetivo "dar resposta específica às problemáticas inerentes às crianças e
jovens que se encontram em situação de ...

Não cabe aos técnicos das casas de acolhimento substituir ... - Público
Não cabe aos técnicos das casas de acolhimento substituir as famílias. Ideia é defendida
na publicação Pensar o acolhimento residencial
de ...

Livro de reclamações: Formato digital passa a ser obrigatório a partir ...
O livro de reclamações eletrónico entrará em vigor a partir de 1 julho de 2018 para os fornecedores de
bens e prestadores de serviços em ...

DIVERSOS
9ª edição do Festival de Encontros - Sons, Cores, Saberes e Sabores

 6 de julho pelas 20h00 no Palco Culturas (junto ao Fórum Barreiros)
 7 de julho, as 10h30, no Palco Fórum Barreio, decorrerá a homenagem À
Avó Juliana. A avó Juliana percorre as escolas de lés-a-lé com a magia das
suas histórias.
O evento é de entrada livre.
Mais informações em: https://www.facebook.com/festivalencontros2018

Sessão “Voluntariado em Contexto Laboral”
9 de julho I 15h00
Auditório da Junta de Freguesia da Amora
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Ação de Técnicos(as)
“Gestão Financeira e de Projetos para o Setor Social e Solidário”
Dias 10/12 de julho, das 10h-13h, no Centro Multiserviços dio Vale da Amoreira.
Inscrições: cldsmoita@rumo.org.pt I 961143135

Lino Maia
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