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A CNIS na prossecução das suas iniciativas e dando cumprimento ao seu plano de atividades para 2019, vai levar a efeito no dia 27 de junho, em Lisboa, duas Ações de Informação e Esclarecimento, em parceria com a ASAE e com a ANEPC, a saber:

Inscrições neste link

Inscrições neste link
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» Portal das Matrículas | Ofício DGEEC
Ao tomar conhecimento do ofício enviado, a 8 de
abril de 2019, pela Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência (DGEEC) às instituições com
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, informando da necessidade de registo das matrículas e
renovações de matrículas no respetivo portal, a
CNIS contactou, de imediato, o Ministério da Educação no sentido de esclarecer esta obrigatoriedade. No ano letivo passado, aquando do pedido
para o Recenseamento Escolar, a CNIS já havia levado este assunto ao Grupo de Trabalho em fun-

ções no âmbito da Educação Pré-Escolar, tendo ficado definida a necessidade de uma articulação
prévia a estes pedidos com as Entidades Representativas da Rede Solidária que não se verificou.
Apesar da insistência já realizada, até ao momento,
a CNIS ainda não obteve o esclarecimento solicitado, pelo que se informa todas as associadas no
sentido de não procederem ao preenchimento até
alguma orientação em contrário.
Desta orientação agora veiculada será dado conhecimento ao Ministério da Educação

O que é?
O TFA (TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da accountability no setor da economia social: o caso das IPSS) é um projeto de investigação, promovido pelo ISCA - Instituto Superior
de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS, o ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra.
Ler Mais »»»

» Prémio BPI "la Caixa" Rural I Candidaturas até 25 de junho

(Ações sociais
em meios rurais)

1. Envelhecimento - promoção da vida ativa e da autonomia pessoal, respostas
ao isolamento e o apoio às famílias;
2. Incapacidade - promoção da autonomia pessoal, desenvolvimento centrado na
pessoa, apoio às famílias e promoção da ocupação inclusiva;
3. Pobreza e exclusão social - desenvolvimento social e educacional de crianças
e adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade;
4. Integração laboral - promover o trabalho em rede, o autoemprego, o empreendedorismo, a sensibilização de empresas e a capacitação profissional orientada
e com acompanhamento;
5. Interculturalidade e coesão social - integração de imigrantes e refugiados e a
participação cívica na gestão do bem comum;
6. Saúde – assegurar as necessidades básicas de alimentação e higiene e garantir a humanização da saúde.
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» VIII Edição | Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2019
Candidaturas abertas até 30 de junho
Consulte aqui o Regulamento
Formulários de candidatura e anexos

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS- AVEIRO
Seminário “O Impacto do DL 28/2019 de
15/02 no Quotidiano das IPSS”

UIPSS - BRAGANÇA
Seminário “Gestão da Qualidade nas IPSS”

Dia: 11 de junho, das 9h40 às 16h30
Local: Casa da Comunidade Sustentável em
Aveiro

Data:18 de junho, 2, 16, 23 e 30 de julho
Local: Quinta do Seixo, Bragança
Inscreva-se aqui

Inscreva-se aqui

FAPPC e Me-CDPD pretendem saber da "universalidade" dos votos nas Europeias
Europeias: O Voto foi universal?
Na sequência do ato eleitoral de 26 de maio
[Parlamento Europeu], e tendo em conta as
diversas queixas e reclamações que a
Federação das Associações Portuguesas de
Paralisia Cerebral (FAPPC) recebeu sobre o
livre, autónomo e efetivo exercício do direito de
voto, enquanto elemento ativo e participativo do
Mecanismo Nacional de Monitorização da
Implementação da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (Me-CDPD),
vimos por este meio lançar um "desafio" a
todos/as que participaram (ou tentaram
participar) no rererido ato eleitoral.
Num
questionário
disponível
em
https://forms.gle/MYrDdEovsLxqocvf8
elaborado pelo Mecanismo Nacional de
Monitorização da Implementação da Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pretende-se recolher as opiniões das pessoas
com deficiência sobre as Eleições Europeias
(que decorreram no dia 26 de maio).
A acessibilidade, a falta dela, a universalidade
do voto, ou a falta dele, assim como a
"facilidade" que encontraram para exercer tal
direito são as questões centrais.
Depois de recebidas as colaborações e
contributos, FAPPC e Me-CDPD pretendem, junto
de quem de direito, exigir a real universalidade do
voto e a sua plena, independente e autónoma
acessibilidade.
A FAPPC divulga, na íntegra, ofício de Paula
Campos Pinto, presidente do Mecanismo
Nacional de Monitorização da Implementação da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência
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2º Seminário "Violência doméstica- vitimas indiretas ou vicariantes"

4 de junho

I 14h00

Tribunal de Familia e Menores da Comarca de Seixal
Uma iniciativa da Associação “A Voz do Amor” e Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Núcleo do Seixal

Jantar Anual da CAID-Cooperativa e Apoio á Integração do deficiente
7 de junho I 20h00
Fábrica da igreja de Santo Tyrso
Bilhetes à venda (25 €, valor a reverter para a instituição -crianças até aos 5 anos
não pagam, dos 6 aos 12 pagam 50%) em: CAID - Cooperativa de Apoio à
Integração do Deficiente; Balcão Único da Câmara Municipal de Santo Tirso
e Loja Interativa do Turismo
III Festa da Comunidade – Jantar de Angariação de Fundos
15 de junho I

19h00

Praça São Sebastião, em Izeda
Uma iniciativa do Centro Social Paroquial de Izeda, que conta com a generosidade e cooperação pela promoção de uma melhor qualidade de vida da
População Idosa que apoia.

Casa do Povo da Abrunheira
A Maratona BTT Cister, primeira prova do Troféu BTT do Oeste 2019, decorreu no passado dia 26 de maio em Alcobaça.
A Casa do Povo de Abrunheira apenas se fez representar por Fábio Ferreira
que fruto de uma técnica e estratégia individual, alcançou um magnífico segundo lugar no escalão Elites.
Palavra de reconhecimento para a organização uma vez que se constatou
que, apenas dois dias após a realização do evento, todas as fitas e placas
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de marcação e inclusive algumas embalagens de gel e barras deixadas pelos atletas no percurso foram retiradas, provocando assim impacto zero no
ambiente, comprovando a importância desta modalidade desportiva também a nível ambiental,
A Casa do Povo de Abrunheira conquistou diversos pódios na 3ª Prova de
XCO que decorreu em Verdemilho, Aveiro, a contar para Taça Regional do
Centro em BTT.
Destaque para o primeiro lugar de Sónia Santos em master femininos, o
segundo lugar de Carlos Coutinho em master 50 e segundo lugar por equipas.
Mas as subidas ao pódio não se ficaram por aqui com Tiago Silva a assegurar
o terceiro lugar na categoria junior, Jorge Faria em master 40 e Carlos Silva
em master 50.
Perto de alcançar o pódio e com boas indicações para provas futuras, Victor
Romão terminou em quinto no escalão betetistas.

IMPRENSA
É cuidador informal? Saiba o que vai mudar
PS, BE e PCP chegaram a um acordo quanto à
criação do Estatuto do Cuidador Informal, onde
ficam estabelecidos os direitos e deveres de
quem ...

CCDR Alentejo apresenta projeto piloto de
“transporte a pedido, flexível e complementar ao
...
... mas podendo o sistema ser integrado, por
exemplo, por viaturas licenciadas de IPSS que
transportem pessoas com mobilidade condicionada.

DIVERSOS
CCDR LVT divulga novos documentos para a Estratégia 2030 | RLVT2030
Pilar Estratégico Idade +
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) publicou
o documento abaixo no seguimento do documento RLVT2030 – Para a Estratégia 2030 da Região de Lisboa e Vale do Tejo:
PILAR ESTRATÉGICO IDADE + Envelhecimento ativo, saudável e socialmente inclusivo
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Seminário “Setúbal, Território Intercultural”
Dia 06 de junho de 2019, no Cinema Charlot em Setúbal
As inscrições são gratuitas mas limitadas à lotação da sala e deverão ser
efetuadas até ao dia 04 de Junho, através do preenchimento de formulário (disponível em: https://forms.gle/7Cq2P7DLzqfW1tvJA) ou via correio eletrónico: setubal.territoriointercultural@mun-setubal.pt

Fonte: Relatório Casa 2017

 Evolução do número de crianças e jovens por resposta de acolhimento

Fonte DN
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Acolhimento Familiar

 Distribuição por região (2017)

Das 7553 crianças e jovens em acolhimento familiar no ano 2017, só 246
estavam em acolhimento familiar

 Crianças e jovens acolhidas em famílias de acolhimento
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 Situação de acolhimento por sexo e idade

Relatório à Assembleia da República 2018 - Mecanismo Nacional de Prevenção

Lino Maia
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