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                       CNIS 
 
Dia:  24 de novembro 
Hora: 09h45 
Local: Fátima, hotel Cinquentenário 

 
 Ler mais …. 

 

 
 

                                                                   

 
 

 
 
 

   
Apresentação do Estudo  
“Importância Económica e Social das IPSS em Portugal” 

 
Dia:      dezembro, 4 
  
Local:   Museu do Dinheiro do Banco de Portugal 
             Largo São Julião, Lisboa 
+ Google Map 

 
 
Hora:                15h00-17h00 
            
As IPSS interessadas devem submeter a inscrição até 30.no-
vembro, através deste link  
(O programa será divulgado na próxima semana) 
 
O Estudo coordenado por Américo Mendes e Filipe Pinto enquadra-se 
numa candidatura da CNIS ao POISE, especificamente na Capacitação 
Institucional das Organizações da Economia Social membros do Conse-
lho Nacional para a Economia Social (CNES). 
A principal faceta de importância económica e social das IPSS é provi-
denciarem bens e serviços de apoio social a pessoas que deles precisam 
e que não podem pagar por eles um preço que cubra o respetivo custo.  
 
  Para analisar este assunto o estudo compilou e tratou contas de de-
monstração de resultados e balanços relativos a 2016 para um conjunto 
de 565 IPSS do Continente e Regiões Autónomas correspondente a 10% 
do número total de IPSS ativas, com uma distribuição geográfica (por 
distritos e Regiões Autónomas) e por formas jurídicas idêntica à do uni-
verso das IPSS. 
 
O estudo analisou, ainda, uma faceta da importância económica e social 
das IPSS que é o efeito multiplicador que têm nas suas economias locais 
pelo facto de captarem para lá rendimento proveniente de financiamentos 
públicos, doações e outras fontes, rendimento esse que é depois utilizado 
para pagar as remunerações de colaboradores que residem no seu terri-
tório e para pagar a fornecedores locais de bens e serviços. 
 
Por fim, um resultado deste estudo que também é de registar é que ele 
constitui a primeira etapa de uma Central de Balanços, e de que estas 
instituições muito precisam. Esta Central de Balanços, terá o apoio do 
Banco de Portugal, e irá ser continuada, melhorada com mais indicadores 
e alargada a mais IPSS economias locais pelo facto de captarem para lá 
rendimento proveniente de financiamentos públicos, doações e outras 
fontes, rendimento esse que é depois utilizado para pagar as remunera-
ções de colaboradores que residem no seu território e para pagar a for-
necedores locais de bens e serviços. 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/11/Convocat%C3%B3ria-AG.pdf
https://www.google.pt/maps/place/38%C2%B042'29.5%22N+9%C2%B008'20.1%22W/@38.7082061,-9.1411078,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.7082019!4d-9.1389191
https://docs.google.com/forms/d/1h2YZctH0xR0WFZVkIDq2hsn6zPYQVvJbEzTzpqtJ6EI/edit
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Trabalho, Solidariedade e Segurança  
Social - Secretaria-Geral 
 
Anúncio n.º 180/2018 - Diário da República n.º 
212/2018, Série II de 2018-11-05 116876812 
 
Audiência dos interessados, dos requerentes ao 
Programa de Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários (PREVPAP), que exerceram 
ou exercem funções de ama ou outras, vinculados 
a Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) ou outras Entidades e sem qualquer vín-
culo com o Instituto da Segurança Social, I. P. 
(ISS, I. P.) 

 

   
 
 
BTE nº 41, de 8 de novembro de 2018 
Portaria de extensão do contrato coletivo e suas alterações entre a Confederação 
Nacional das Instituições de Solidariedade – CNIS e a FEPCES – Federação Por-
tuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outros. 
 
 
 

 

Faltam 8 dias para terminar o 
período de candidaturas ao 
Prémio Especial 15 anos 
SIC Esperança – Delta, que 
foi lançado para comemorar o   

15º aniversário da SIC Esperança. 
Toda a informação poderá ser consultada no link: 
https://sic.sapo.pt/sicesperanca/2018-10-08-Pre-
mio-Especial-15-anos-SIC-Esperanca---Delta-1 e 
acompanhe todas as novidades em www.face-
book.com/SICEsperanca ! 

  

 

 

DGS   -   Cuidados com o frio   
 
https://www.youtube.com/watch?v=G3on7KdpxCo&feature=youtu.be  
https://www.dgs.pt/ 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 88/2018 - Diário da Repú-
blica n.º 213/2018, Série I de 2018-11-06 
 
Revê as condições de elegibilidade dos pa-
gamentos em numerário em candidaturas 
aos fundos europeus estruturais e de in-
vestimento. 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116876812/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=116875993
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116876812/details/6/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=116875993
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2018/bte41_2018.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2018/bte41_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G3on7KdpxCo&feature=youtu.be
https://www.dgs.pt/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116895169/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116895169/details/maximized
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  URIPSS ALGARVE 
 

  Dia: 17 de novembro I 10H00 
Local: Rua Conselheiro Sebastião Teles nº 6, em Faro. 
 

 
 

  UDIPSS - BRAGA 
 

Dia: 22 de novembro I 16h30 
Local: auditório da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade Católica de Braga 

 
 

  UDIPSS-SANTARÉM 
 

Dia: 28 de novembro I 17h30 

Local: auditrório da Estação Zootécnica Nacional (Vale de 

Santarém) 
Convocatoria aqui 

 
 
 
 
UDIPSS-BRAGA 
Ação de sensibilização e informação sobre “Âmbito de Ação da 
ASAE e Obrigações Legais das IPSS” 
 
Dia: 22 de novembro, pelas 14h30 
Local: Auditório da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 
Católica de Braga 
São oradores nesta ação o Sr. Subinspetor-Geral da ASAE, Dr. Santos 
Pereira e o Inspetor Diretor da Unidade Regional do Norte da ASAE, 
Eng. Vitor Serra. 
Esta ação é de participação gratuita para associados na UDIPSS de 
Braga, sendo que o mesmo tem um custo de participação no valor de 
20,00 € para IPSS não associadas, que estejam interessadas em 
participar. 
A inscrição é obrigatória até dia 20 de novembro e limitada à capacidade 
do auditório. 

 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A67e5c3cd-ac1b-4339-bfc7-8331e8ba7f1e
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UDIPSS- GUARDA 
Seminário “Responsabilidade legal dos direto-
res Técnicos das IPSS e Ações Inspetivas da 
Segurança Social” 
 
Dia: 5 de dezembro  I  9h30 – 17h00 
Local: Rua Soeiro Viegas, 2-B, Guarda 
Data limite da inscrição: 3 de dezembro 
 
Informação completa aqui 
 

 
 
 
 

URIPSS-ALGARVE   I   Parcerias  firmadas 
 
No passado dia 31 de Outubro, decorreu a assinatura de dois protocolos entre a Uripss Algarve e a Mistolin 
Profisional, SA e a LusiadaGás - Montagem e Abastecimento de Redes de Gás, SA. 
Estas parcerias têm como objetivo a implementação de estratégias na resposta adequada às necessida-
des das associadas. 

 
 
 
 

  
 

 
 
V Edição de Desporto Adaptado 
 
14 a 15 de novembro     
Uma iniciativa da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo 
Branco (AACCB), que consistirá na realização de atividades lúdico des-
portivas adaptadas, promovendo a prática desportiva inclusiva e levar o 
desporto a TODOS, desde as pessoas com deficiência à comunidade em 
geral. 
Inscrições até 6 de novembro, através do email: david.rodrigues@aaccb.pt 
I 964336822 
 
 
 
Jantar Solidário no Digby I Casa Madalena Canossa 
 
15 de novembro   I  20h00 
O Digby e o Hotel Torel Avantgarde juntaram-se para realizar um jantar so-
lidário com o apoio da Quinta do Arneiro e da Casa da Comida. A Casa 
Madalena de Canossa, no Porto, que acolhe 130 crianças, precisa de an-
gariar fundos para a construção de um telhado novo 
 

 

http://www.udipss-guarda.org/2018/11/06/udipss-guarda-05-dez18-guarda-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos-das-ipss-acoes-inspetivas-da-seguranca-social-faca-ja-inscricao/
https://www.facebook.com/336digbyrestaurantebar/
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3.ª Conferência, do ciclo "Entre o Rio e a Serra” subordinada ao tema 
“Demências – Intervenção Multidisciplinar” 

 
16 de novembro   I  09h30 – 17h00 
 
Auditório Paroquial – Nespereira (Cinfães) 
 
Uma organização da Associação de Solidariedade Social Recreativa de 
Nespereira. 

 
 
 

Festival do Acordeão 
 
17 de novembro   I    a partir das17horas 
 
Centro Cultural de Cortiçadas de Lavre 
 
Uma iniciativa da IPSS “O Sobreiro -Associação de Proteção Social à Po-
pulação de Cortiçadas de Lavre”, no concelho de Montemor-o-Novo 
Entrada livre 
 
 
Concurso e exposição de postais de Natal 
 
Uma iniciativa da Fundação COI que tem como principal objetivo estimular 
a criatividade, o gosto pela arte e promover a partilha de sentimentos e vi-
vências da época natalícia, decorrerá entre 17 de dezembro de 2018 e 06 
de janeiro de 2019 no Mercado Municipal e Biblioteca Municipal de Pinhal 
Novo. 
A participação deverá ser formalizada até ao dia 21 de novembro de 2018. 
Regulamento aqui. 
Inscrição aqui. 
 

 
ARIFA – Um Jardim para Cuidar … 
Ajude – nos a concretizar este sonho! 
Dada à existência de um terreno que se enquadra num espaço físico co-
mum às várias respostas sociais, considerou-se primordial a rentabiliza-
ção dessa área para a criação de um JARDIM acessível e acolhedor para 
todos os utentes, famílias e colaboradores da A.R.I.F.A 
Pretende-se com este projeto a criação de um Jardim, de forma a poten-
ciar as atividades dinamizadas no exterior, tendo sempre em vista a pro-
moção das relações intergeracionais entre os vários utentes da Instituição, 
desenvolvendo um plano de atividades com vista à promoção de uma ati-
tude ativa face ao ambiente. 
 
Participe até 22.12.2018 através https://novobancocrowdfunding.pt/arifa 
 

http://www.osobreiro.pt/
https://www.fundacao-coi.pt/
https://www.fundacao-coi.pt/images/stories/noticias/2018/Regulamento_Postais_Natal_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrWnm8DcVqQ6MzlRBMY0Xi_so6UjU_IqgWgqsmCWFql3wuBg/viewform
https://novobancocrowdfunding.pt/arifa
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quase um em cada dez trabalhadores não co-
loca os ...  
Quase um em cada dez trabalhado-
res (8,5%) não colocam os filhos em serviços de 
acolhimento, como jardins de infância, creches ou 
amas, ... 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fundo Social vai ter 55 milhões de euros para 
apoiar projetos sociais  

O Fundo para a Inovação Social (FIS) é apre-

sentado esta quarta-feira na WebSummit, em  

Lisboa, e é gerido pelo programa público Portu-

gal ... 
 
Estratégia Nacional para as Comunidades Ciga-
nas revista e aprovada hoje  

... de crianças e jovens provenientes de contex-

tos mais vulneráveis, particularmente descen-

dentes de migrantes e de crianças e jovens ci-

ganos.

 
 
 

 
 

Cria 55 – Caldas da Rainha, Dia 20 (oficinas criativas) e 21 de novembro 
(concurso de talentos) 
IV Festival de Criatividade, Arte e Talento Sénior  
 
Estão abertas as inscrições para os artistas devem ter mais de 55 anos, alunos 
ou não das Universidades Seniores e não serem profissionais.  
Existem dois concursos, um de artes plásticas e outro de artes de palco (dança. 
música, teatro, declamação, etc). 
Ver regulamento. 
Inscrições até ao dia 15 de Novembro para talentorutis@gmail.com 

 
 
 
 

II Seminário da SPESM - Homenagem a Álvaro de Carvalho 
“Perspetivas para o Plano de Saúde Mental” 
 
Dia: 30 de Novembro, das h00 às 17h00 
Local: Pólo B - Escola Superior De Enfermagem De Coimbra  
 
Inscrição através do endereço secretariado@spesm.pt 

 DIVERSOS 

 IMPRENSA 

https://www.pressreader.com/portugal/correio-da-manha/20181108/281595241548959
https://www.pressreader.com/portugal/correio-da-manha/20181108/281595241548959
https://www.pressreader.com/portugal/correio-da-manha/20181108/281595241548959
https://www.pressreader.com/portugal/correio-da-manha/20181108/281595241548959
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/fundo-social-vai-ter-55-milhoes-de-euros-para-apoiar-projetos-sociais--10141094.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNjY5MDA2MTU0NzkyNTI0OTAyODIZMjg3NDgxMmYyZDdhNDYyNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFYzSJ1KGmnWusGIQ9RrdmbApQA0g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/fundo-social-vai-ter-55-milhoes-de-euros-para-apoiar-projetos-sociais--10141094.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNjY5MDA2MTU0NzkyNTI0OTAyODIZMjg3NDgxMmYyZDdhNDYyNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFYzSJ1KGmnWusGIQ9RrdmbApQA0g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/estrategia-nacional-para-as-comunidades-ciganas-revista-e-aprovada-hoje_n1110224&ct=ga&cd=CAEYAioUMTYwMjgzNzg3OTg0MzE4MzkxODkyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGynWHTDaZD3k7qHWo-M-bbtfKLBQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/estrategia-nacional-para-as-comunidades-ciganas-revista-e-aprovada-hoje_n1110224&ct=ga&cd=CAEYAioUMTYwMjgzNzg3OTg0MzE4MzkxODkyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGynWHTDaZD3k7qHWo-M-bbtfKLBQ
http://www.rutis.pt/article/view/11/gondomar-vence-o-xiv-concurso-nacional-de-cultura-geral
http://rutis.keyweb.pt/assets/stores/1175/userfiles/regulamento%20talento%20s%C3%A9nior%202018.pdf
mailto:talentorutis@gmail.com
https://www.spesm.pt/actividades/2018/11/30/2-seminrio-da-spesm-homenagem-ao-dr-lvaro-de-carvalho


  

  

 
 

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

 
 

 

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

NOTÍCIAS À SEXTA 

09.11.2018 

 

7 

 
39º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia 
“Envelhecimento e Direitos Humanos” 
Lisboa, Centro Ismaili, 21, 22 e 23 de Novembro de 2018 

Programa científico 

 

Extrato  I  Comunicado do Conselho de Ministros de 8 de novembro de 2018 
 
2. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolu-
ção que procede à renovação do Programa Es-
colhas, para o período de 2019 a 2020, inte-
grando-o no Alto Comissariado para as Migrações.  
 
O Programa Escolhas tem como missão promover 
a inclusão social de crianças e jovens provenientes 
de contextos mais vulneráveis, particularmente 
descendentes de migrantes e de crianças e jovens 
ciganos.  
 
Têm sido objetivos principais deste programa a 
igualdade, a não discriminação e o reforço da coe-
são social, através de medidas que promovem a 
educação, a formação e qualificação, o emprego e 
empreendedorismo, bem como a dinamização co-
munitária, a participação e a cidadania. 
 
3. Foi aprovada a revisão da Estratégia Nacional 
para a Integração das Comunidades Ciganas 
2013-2020 (ENICC), alargando o seu prazo até 

2022 e imprimindo-lhe uma nova estrutura, nova or-
ganização e novos princípios. 
 
O processo de revisão da ENICC assentou numa 
auscultação ampla junto de elementos de autar-
quias e de outros serviços públicos locais e de en-
tidades da sociedade civil, com destaque para as 
associações representativas das comunidades ci-
ganas. 
 
A agora denominada ENICC adota uma aborda-
gem integrada e intersectorial, e está alinhada com 
outras estratégias nacionais como a Estratégia Na- 
 
cional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-
2030 "Portugal + Igual", designadamente no reco-
nhecimento da especificidade das pessoas ciganas 
e das suas experiências de discriminação, bem 
como com compromissos internacionais como a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
 
 
 

    II Dia Mundial dos Pobres 
    18 de novembro de 2018 

 

«Este pobre clama e o Senhor o escuta» 

 
 
 

Lino Maia 
 

http://www.spgg.com.pt/UserFiles/file/18_09_17_39_CPGG_Programa.pdf

