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Pode ser consultada aqui 

 

Proposta de Lei 186/XIII 
Estabelece medidas de apoio ao cuidador informal e regula os  
direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada.[formato 
DOC] [formato PDF] 
 

 

 

Partilhe, dê a sua opinião sobre a Europa Social 

 

Espaço da Economia Social lança questionário sobre 

modelo social europeu 

 

O Espaço da Economia Social, movimento formado por organiza-

ções europeias do setor da Economia Social, entre as quais a As-

sociação Mutualista Montepio e a FNM -Federação Nacional da Mu-

tualidade Francesa, lançou uma reflexão acerca da Europa social 

dos próximos anos. O movimento, que pretende contribuir para a 

construção ativa do modelo social europeu, tem como ponto de par-

tida um manifesto, e um questionário aos cidadãos europeus. 

Tanto o manifesto como o questionário pretendem sensibilizar os políticos que se candidatam às eleições 

europeias de 2019 para a importância da Economia Social e do mutualismo na coesão económica e social 

na Europa. 

Um dos objetivos passa por organizar um debate sobre os resultados do inquérito entre as organizações 

pertencentes ao Espaço da Economia Social e os cabeças de lista às eleições europeias, de forma a pro-

curar conhecer melhor os projetos de cada um deles e as suas respostas às aspirações e inquietações dos 

cidadãos europeus relativamente à europa social. 

 

Manifesto 

“Vamos construir juntos a Europa Social de amanhã” 

 

Inquérito aqui 
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http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/02/Apresentação-publica-medidas-de-apoio-ao-cuidador-informal.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5467324c56684a53556b755a47396a&fich=ppl186-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5467324c56684a53556b755a47396a&fich=ppl186-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5467324c56684a53556b755a47396a&fich=ppl186-XIII.doc&Inline=true
https://res.cloudinary.com/d21-me/image/upload/v1549027748/production/uploads/45vh9e9u-Leia%20o%20Manifesto.pdf
https://vote.d21.me/vote/E1bfMNWW4U/form?question=0
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LEGISLAÇÃO 

 
 

 
 

 Grupos de Trabalho  

 Custos Técnicos e Recursos Humanos das Respostas Sociais 

 

O Compromisso de Cooperação para o Setor 
Social e Solidário, Protocolo para o biénio 2017-
2018, previa, a criação de dois GT – Grupos de 
Trabalho, um “para estudo e definição prospe-
tiva dos custos técnicos das respostas sociais e 
proposta de um modelo de financiamento dura-
douro correspondente, considerando designa-
damente uma estrutura de custos estimados 
como adequados para o bom funcionamento 
das respostas sociais, bem como a estrutura de 
custos atual, devendo o trabalho ser desenvol-
vido com a disponibilização de toda informação 
relevante”, e outro para “avaliação dos impactos 
da maximização dos recursos humanos nas vá-
rias respostas sociais, o qual proporá (…) um 

novo modelo de organização que possibilite uma 
gestão mais eficaz e sustentada, mas mantendo 
os mesmos níveis de qualidade”, os quais inici-
aram funções apenas em dezembro de 2018. 
As associadas da CNIS que pretendam contri-
buir para os trabalhos que estão a ser desenvol-
vidos no âmbito destes grupos, poderão mani-
festar a sua disponibilidade para participar, atra-
vés do preenchimento desta inscrição. As res-
postas sociais em análise são as que constam 
da tabela de comparticipações financeiras iden-
tificadas no Compromisso de Cooperação 
 

 

 

 

Planeamento e Infraestruturas 
 

Portaria n.º 66/2019 - Diário da República n.º 

36/2019, Série I de 2019-02-20 

 
Quinta alteração ao Regulamento Específico do 
Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado 
em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de 
março 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
46/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Sé-
rie I de 2019-02-22 
 
Cria o Portal «ePortugal», sob o domínio eportu-
gal.gov.pt, que sucede ao Portal do Cidadão e ao 
Balcão do Empreendedor

 

 
 
 

 
Aviso de Abertura de Candidaturas da TO 3.01 
Qualificação de Pessoas com deficiência e ou  
incapacidade  
Candidaturas até 28 de março 

 Aviso n.º POISE-29-2019-05 

 Guia de Registo de Participante  

 Anexo I - Formulário de Participante 
 

Plano de Avisos de Candidaturas 
 
Na sequência da aprovação do Plano de Avisos 
para apresentação de Candidaturas definido 
pela CIC Portugal (Comissão Interministerial de 
Coordenação do Acordo de Parceria) para os 
próximos 12 meses, encontra-se disponível o 
Plano Anual de Abertura de Candidaturas do 
PO ISE 

            
          Plano de Avisos versão Excel  
 

 

 

 

Plano de Avisos versão Excel 

https://goo.gl/forms/vMQ7UPb6yKp7kBpx2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119901751/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119901751/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120038537/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120038537/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120038537/details/maximized
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/88612/AAC_TO_3_01_POISE-29-2019-05_v1.pdf/6513d098-d7f2-4ce3-b004-58a586ab1d62
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/88612/Guia+de+Registo+de+Participante.pdf/f25a0efc-ba58-4a9a-b01f-db3b7b9ab218
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/88612/Anexo+I+-+Formul%C3%A1rio+de+Participante_v1.03_23.06.2017.xlsx/bdc09fd7-e54f-4b95-83b5-28522d52c4a1
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/86288/Plano+AAC+2019_PT2020_aprovado.xlsx/b5978508-e6b5-4fce-9b24-6736ce116f42
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/86288/Plano+AAC+2019_PT2020_aprovado.xlsx/b5978508-e6b5-4fce-9b24-6736ce116f42
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/86288/Plano+AAC+2019_PT2020_aprovado.xlsx/b5978508-e6b5-4fce-9b24-6736ce116f42
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/86288/Plano+AAC+2019_PT2020_aprovado.xlsx/b5978508-e6b5-4fce-9b24-6736ce116f42
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Guia: 
 

Proteção Social Pessoas Idosas 

  
Vídeos de Receitas | Cabaz de Alimentos do 
PO APMC 

Decorreu, no passado dia 11 de fevereiro em Santa-
rém, no Auditório do Centro Nacional de Exposições e 
Mercados Agrícolas (CNEMA), o “I Encontro FEAC | 
Fundo Europeu de Apoio aos Mais Carenciados” …  

            
 
 
 
 
 
 

 Candidaturas até 7 de março 
 

 Elegibilidade: 
Podem candidatar-se pessoas coletivas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, legalmente reconhe-
cidas, com sede em território nacional, como por exemplo: associações juvenis, culturais e desportivas, 
ONGs, IPSS, Associações de pais, Autarquias, Escolas, Universidades ou outras organizações, públicas 
e privadas, sem fins lucrativos, heterogéneas na sua orgânica, dimensão e atividade. 
Toda a informação para a candidatura aqui 

 

 
 
 

UDIPSS-AVEIRO 
 
Seminário 
“Organização dos Processos Individuais dos Utentes”   
 
Duração: 09h30 às 13h00; 14h30 às 17h00 
Local: Auditório do Centro Social Paroquial Recardães, 
Póvoa da Igreja, S/n em Recardães 
 
Inscrições aqui 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

  CANDIDATURA 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

» Academias Gulbenkian do Conhecimento I Apoio a projetos de promoção de competências  
   sociais em crianças e jovens 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/14653624/Guia_Pessoas_Idosas/e39f972b-48a8-4336-a625-a8c6430be6d4
http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/videos-de-receitas-cabaz-de-alimentos-do-po-apmc
http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/videos-de-receitas-cabaz-de-alimentos-do-po-apmc
https://gulbenkian.pt/grant/academias-gulbenkian-do-conhecimento-2/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventW6oRMgK3
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro-a-organizacao-dos-processos-individuais-dos-utentes/2019
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UDIPSS-ÉVORA 
 
Sessão Formativa  
“A Responsabilidade Legal dos Diretores Técnicos 
em IPSS” 
 
Dia 8 de Março, entre as 09:30H e as 17:00H 
 
A inscrição poderá ser realizada online, através deste 
link. 
 
 
 
 
 
 
UDIPSS-SANTARÉM 
 
Formação certificada “Férias, Faltas e Licenças” 
 
Dia 13 de março, no Auditório da Biblioteca Municipal 
de Tomar, na cidade de Tomar,  
 
As inscrições devem ser efetuadas, tão breve quanto 
possível, através do link:  
https://goo.gl/forms/qB7oSYFnvDjvO7xo2 
 
Ler mais 
 
 
 
 
 
UDIPSS-BRAGANÇA 
 
Seminário 
“Gestão e Sustentabilidade nas IPSS” 
 
Dia: 14 de março   I  09h30 ás 13h00; 14h30 às 17h00 
Local: NERBA - Associação Empresarial do Distrito de 
Bragança, Alto das Cantarias Saída Sul - 5300-107 
Bragança 
 
Data limite de inscrição: 11 de março 

 
 
 
 
 

https://unitate.typeform.com/to/PkCt3e?fbclid=IwAR095mfDsETcQF7j-WNEb-u3iz7jsR-PtwfNibr0dyRFOLu21amHFoNBuBo
https://goo.gl/forms/qB7oSYFnvDjvO7xo2
http://rotass.cnis.pt/formacao-certificada-ferias-faltas-e-licencas/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#event71XEovJY


  

 
 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
    
 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

22.02.2019 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 
5 

 
 

UDIPSS-AVEIRO 
 
Projecto “girls can do anything” 
Programa executivo de direito de trabalho. 
 
1º Módulo – O Estatuto da Parentalidade: Direitos, de-
veres e seu exercício. 
 
Dia: 18 de Março 
 
Inscrição e programa aqui 

 
 
 
 

UDIPSS-PORTO 
 
3ª Edição do Curso “Ser Dirigente de IPSS” 
 
 
 
Exclusivo para os Membros dos Órgãos Sociais das 
IPSS do Distrito do Porto. 
 
Para mais informação, contacte a UDIPSS-PORTO 

 
 
 
 
 
 
 

UIPSS-BRAGANÇA   
Assinatura de Protocolo entre Aero Clube de Bra-
gança e UIPSSDB 
 
Basta voar para ajudar!! 
Todos os sábados o Aero Clube de Bragança levará a 
voar todos os que ajudarem a causa solidaria de 2019. 
 
Foi assinado no dia 16 de fevereiro de 2019, o protocolo 
de colaboração entre Aero Clube de Bragança (ACB) e 
a União de Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Distrito de Bragança (UIPSSDB). 

 
À semelhança de anos anteriores, em que a vertente solidária nunca é esquecida, o ACB decidiu, para o 
ano de 2019, apoiar a UIPSSDB. Este apoio destina-se à aquisição de uma carrinha de transporte de 
pessoas que a UIPSSDB irá colocar a serviço próprio e das IPSS que representa. 
 
Noticia completa aqui 

https://rotass.cnis.pt/projeto-girls-can-do-anything-programa-executivo-de-direito-de-trabalho/
https://rotass.cnis.pt/udipss-braganca/
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» Novos Órgãos Sociais URIPSS-Algarve, quadriénio 2019-2022 

 
Realizou-se no passado dia 16 de fevereiro o ato eleitoral, seguido de tomada e 
posse, para os novos órgãos sociais da URIPSS-Algarve, tendo sido eleita a única 
lista aprestado a sufrágio, que ficou assim constituída: 

 
Mesa da Assembleia Geral: 
 
Presidente: António Francisco Ventura Pina - ACASO - Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão 
1º Secretário: Maria Filomena Teixeira Rosa - Associação de Protecção à Rapariga e à Família 
2º Secretário: João Martinho Marcelino dos Santos-Centro de Bem Estar Social de Nª Sª de Fátima  
 
Direcção: 
  
Presidente: José António Carreiro -Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos. 
Vice-presidente: António da Conceição M. Barão -Instituto D. Francisco Gomes - Casa dos Rapazes  
Secretário: António Manuel de Oliveira Soares - CASCD-Centro Acção Social, Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Saúde e da Segurança Social do Distrito de Faro 
Tesoureiro: José Carlos de Sousa Araújo - Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines 
Vogal: Maria de Fátima Silva Moreira - Obra Nossa Senhora das Candeias 
1º vogal suplente: Jorge Manuel Faísca Renda -Associação Social e Cultural de Tor   
2º vogal suplente: José Joaquim Esteves Teiga - Casa da Primeira Infância de Loulé  

  
Conselho fiscal:  
  
Presidente: João Manuel Viegas Libório Correia -G.A.T.O. – Grupo de Ajuda a Toxicodependentes  
1º Vogal: Ana Bela Quintas Guerreiro Moleiro -Provectus – Associação em Prol da Terceira Idade 
2º Vogal: João Baptista Gomes Monteiro -Existir – Associação para a Intervenção Reabilitação de Popula-
ções Deficientes e Desfavorecidas  

 

 
 

 
 

 

 

 
Ensaio geral Solidário do Bailado “Dom Quixote” 

 
28 de fevereiro  I   21h00 

 
Teatro Camões, em Lisboa 
  
Uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 
O valor deste espetáculo reverte na totalidade para a nossa associação. 

 

                                                        Todas as informações aqui
 

 

http://www.lpcdr.org.pt/noticias-eventos/354-ensaio-geral-solidario
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Ação de Sensibilização Modelo de Apoio à Vida Independente – 
APPACDM do Porto 
 
6 de março   I   14h30 
 
na sede da APPACDM do Porto 
Este novo projeto visa prestar um serviço de assistência pessoal às pes-
soas com deficiência e incapacidade, por forma a auxiliar na realização das 
suas atividades da vida diária e persecução do seu projeto de vida. Nesta 
ação poderá compreender todo o conceito na base do Modelo de Apoio à 
Vida Independente, quais os destinatários, como poderá candidatar-se e 
quais os critérios de admissão. Inscrições até dia 01 de março para 
226197460. 
Ler mais 
 

 

 

 

1º Encontro Partilha de Saberes “Cuidados a prestar na demência” 
 

13 de março   I   09h15 
 
Biblioteca Municipal de Alpiarça - Auditório Mário Feliciano 
 
Inscrição gratuita, mas obrigatória: encontropartilhasaberes@fun-
dacaojoserelvas.pt 
 
 

 

Tertúlia: “A Violência não é Doméstica” 

14 de março   I   18h00 
 
Ateliê Artístico da Fundação CEBI 
 
Uma iniciativa da Casa de Acolhimento do Departamento de Emergência 
Social da CEBI, e será dinamizada por Daniel Cotrim, Assessor Técnico da 
Direção e Supervisor das Casas de Abrigo da APAV – Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima, 
Garanta a sua inscrição preenchendo o formulário online disponível aqui. 

 

 

 

 

Jornadas ERPI D. José Patrocínio Dias 
“Respostas de saúde e sociais à pessoa em contexto de fragilidade” 
 
15 e 16 de março 
 
Auditório do Instituto Politécnico de Beja 
 
Uma organização do Patronato de Santo António, em Beja. O objetivo das 
jornadas é de promover o reforço da capacidade científica nas áreas da 
saúde e do social.  
Inscrições aqui

http://rotass.cnis.pt/acao-de-sensibilizacao-modelo-de-apoio-a-vida-independente-appacdm-do-porto/
http://fundacaojoserelvas.pt/
https://www.fcebi.org/noticias/tertulia-a-violencia-nao-e-domestica
https://goo.gl/forms/e8L7WeKaj1tsUWD83
https://spmcipbeja.wixsite.com/jornadaserpi
https://spmcipbeja.wixsite.com/jornadaserpi/inscicao
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Gala Solidária – Espetáculo Musical 
 
23 de março   I   21h00 
 
Auditório do Orfeão de Viseu 
É uma iniciativa da ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros, de ca-
riz social, e tem como objetivo angariar fundos, para o aumento da capaci-
dade da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e a consequente, reor-
ganização do Museu Etnográfico de Silgueiros 
 
 
 

                                                   III Colóquio Internacional 
 

13 de abril   I  09h00 – 17h30  
 
Auditório da Fidelidade (Rua Alexandre Herculano 53, 2º Piso, Lisboa) 
 
Este evento promovido pela “Ajudaris, Associação de Solidariedade Social”, 
encontra-se acreditado pela Escola Superior de Educação de Setúbal, com 
a duração de 6 horas. 
Inscrições aqui! 
Programa aqui!

 

 

 

 

 

 

 
Município apoia candidatura do Centro Social de Palmela 
Autarquia investe na ampliação e requalificação da cresce "a Árvore" 

 

O município de Palmela - enquanto beneficiário dos fundos comunitários no 
quadro do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metro-
politana de Lisboa - constituiu uma parceria com o Centro Social de Pal-
mela, com vista à submissão de uma candidatura para requalificação da 
creche “A Árvore”, em Palmela.   
 
Ler noticia completa aqui 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Governo cria apoios ao cuidador informal mas terá tudo de passar ... 
Proposta estabelece dois tipos de cuidador, o principal e o não-principal. Prevê ainda criação de formação, 
do descanso do cuidador, assim ...

 IMPRENSA 

https://goo.gl/forms/zVPehq0PCPwhmaAs1
https://drive.google.com/open?id=17h_495Y4CxAKStigcJ_1L6_EK6prg4gV
https://rotass.cnis.pt/municipio-apoia-candidatura-do-centro-social-de-palmela/
https://rotass.cnis.pt/municipio-apoia-candidatura-do-centro-social-de-palmela/
https://www.publico.pt/2019/02/15/sociedade/noticia/governo-cria-apoios-cuidador-informal-tera-passar-projectospiloto-1862182
https://www.publico.pt/2019/02/15/sociedade/noticia/governo-cria-apoios-cuidador-informal-tera-passar-projectospiloto-1862182
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 Crato: Câmara atribui 55 mil euros a IPSS do 
concelho 

A Câmara Municipal do Crato vai atribuir um to-
tal de 55 mil euros a quatro IPSS do concelho, 
com o objetivo de proporcionar “melhores ... 
 
 Fórum Regional Álcool e Saúde aprova 'Pré-
mio FRAS'  
Entre estas entidades incluem-se Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, Organiza-
ções Não Governamentais, Ordens Profissionais 
e ... 
 
 Guias para Profissionais Psicologia no Âmbito 
da Proteção das Crianças e Jovens em Risco.  

 

 
 Montemor-o-Velho: Candidaturas abertas ao 
Apoio Municipal a Associações Culturais ...  

... para o Programa de Apoio à Atividade Regular 

no âmbito do Regulamento de Apoio Municipal a 

Associações Culturais, Recreativas e IPSS. 

 
 Comunidade Vida e Paz obrigada a usar verbas 
próprias para colmatar falha do Estado  

A Comunidade Vida e Paz, que trabalha com pes-

soas sem-abrigo, denunciou hoje a falta de atu-

alização da comparticipação do Estado aos ..

 
 
 

 
 
 
Audição Parlamentar Nº 145-CEC-XIII   I   26 de fevereiro 
Assunto: 
Audição Pública sobre as “Propostas de alteração no âmbito do processo de Apreciação Parlamentar do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva". 

 

 
 

2019 – Ano Nacional da Colaboração 
 

Iniciativa promovida pelo Forum GovInt e seus promotores, de âmbito nacional, 
que ao longo de 2019, pretende mobilizar e inspirar a sociedade portuguesa para 

a relevância estratégica da colaboração. 
 
 

               FERIADO DE CARNAVAL 
No âmbito das relações laborais entre as IPSS e os seus trabalhadores, a    
3ª feira de Carnaval constitui feriado, podendo, no entanto, ser observado 
outro dia, em substituição daquele, mediante acordo entre a Instituição e o 

trabalhador – artº 235º, 2 do Código de Trabalho. 
 
 

Lino Maia 
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