
Portugueses preferem apoiar instituições com doação de alimentos

O inquérito, realizado pela empresa de estudos de mercado GFK sobre o comportamento
dos portugueses face às IPSS, decorreu entre os dias 10 e 21 de janeiro e compreendeu
uma amostra de 1.254 pessoas, com 15 e mais anos, com uma distribuição proporcional
por região.

Segundo  o  estudo,  divulgado  hoje  pela  Operação  Nariz  Vermelho  (ONV),  93%  dos
inquiridos  disseram  estar  dispostos  a  aderir  a  donativos  monetários  pontuais  para
instituições de solidariedade que apoiam crianças e 89% para causas como a entrega de
alimentação.

A maior parte (63%) dos inquiridos disse dar apoio às IPSS, sendo que, destes,  46%
fazem-no de forma esporádica, refere o estudo, acrescentando que 36% não costumam
dar apoio. 
Sobre os critérios de seleção para apoiar uma instituição, 17% dizem que preferem doar
nos  peditórios,  enquanto  15%  optam  por  ajudar  as  IPSS  focadas  nos  mais  pobres,
desprotegidos e nos que mais precisam .
Já 14% do sinquiridos preferem apoiar as instituições pelas causas e trabalho que fazem e
13% ajudam as que consideram credíveis e que transmitam confiança .

O estudo analisou a atitude dos portugueses face à Operação Nariz  Vermelho,  tendo
concluído que,  apesar  de ser  conhecida,  a instituição não é a  uma das organizações
consideradas como das primeiras escolhas para contribuir com donativos monetários, o
que poderá estar relacionado com a elevada percentagem de inquiridos que pensa que a
instituição recorre apenas a voluntários (58%). 

Segundo o estudo, 75% dos inquiridos desconhecem que a instituição desenvolve a sua
atividade  de  solidariedade  recorrendo  a  profissionais  pagos,  aplicando  os  fundos  à
contratação e devida formação de artistas profissionais.
Numa altura em que os donativos, quer de empresas quer de particulares, têm diminuído,
sentimos  necessidade  de  encontrar  uma  solução  eficaz  que  permita  colmatar  essa
lacuna , diz, em comunicado, Magda Ferro, coordenadora de comunicação e eventos da
Operação Nariz Vermelho (ONV). 

Magda Ferro adianta que as conclusões do estudo levaram a ONV a considerar que uma
campanha de  rua  alargada  a  diversos  pontos  do  país  em simultâneo  seria  a  melhor
aposta.



 

1. No dia 26 de Setembro, a convite do Senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social, Maria de Lurdes  Pombo, em representação da CNIS, esteve presente na 2ª reunião da
Comissão  de  Coordenação  e  Acompanhamento  do  Plano  Nacional  de  Implementação  da
Garantia  Jovem(PNI-GJ)   realizada  no  MSESS,  onde  foi  apreciado  o  desenvolvimento  da
“Garantia Jovem”e outras ifnormações.

2. No dia 27 de Setembro, a Fundação ADFP, ARCIL e CERCI Penela, uniram esforços através de um
Protocolo para a formação profissional e emprego para a deficiência.

Com este protocolo, as três IPSS pretendem sobretudo “discutir ações integradas antes de as pôr em
prática”,  como referiu  o  presidente  do Conselho  de Administração  da Fundação ADFP.,  Dr.  Jaime
Ramos

A experiência da ADFP na área da doença mental pode ser importante para as duas as entidades
vizinhas.

3. No dia 2 de Outubro, José Casaleiro representou a CNIS em mais uma reunião do Grupo de
revisão das respostas sociais, tendo sido aprovado na generalidade, as normas para a resposta
social CAO.

4. No dia 2 de Outubro, em Torres Novas, decorreu o Seminário “Sustentabilidade e Qualificação no
3º Setor”, uma iniciativa da Nersant em parceria com a UDIPSS-SANTARÉM.

Participaram no seminário 100 representantes de 86 IPSS.

5. No  dia  3  de  Outubro,  decorreu  a  sessão de  abertura  da  5ª  Feira  Social  de  Vila  do  Conde,
organizada pela Rede Social de Vila do Conde e Câmara Municipal.

A CNIS esteve representada pelo seu Presidente.

6. No  dia  3  de  Outubro,  no  Porto,  o  representante  da  CNIS,  Nuno  Rodrigues,  participou  no  I
Encontro Bilateral  de Entidades de Reabilitação Psicossocial  e Saúde Mental  da Galiza e do
Norte de Portugal.

Este encontro teve como finalidade a identificação de possibilidades de cooperação entre as entidades
que intervêm no domínio da reabilitação psicossocial no Norte de Portugal e da Galiza.



Considerando os desafios do Plano de Acção para 2013-2020 (Mental Health Action Plan 2013-2020)
aprovado pelos Estados membros da OMS, com claras implicações para a realização dos objectivos
propostos na estratégia Europa 2020, por um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, torna-se
imprescindível potenciar a cooperação entre instituições homólogas de regiões parceiras.

7. No dia 4 de Outubro, a Federação Nacional de Voluntariado em Saúde (FNVS) vai realizar o 6º
Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde. A iniciativa decorrerá no Auditório da Biblioteca
Municipal de Santa Maria da Feira. 

8. No dia  5  de  Outubro,  na  EPRAMI-Escola  Profissional  de  Monção pelas  09h00 decorrerá  um
Encontro de IPSS, organizado pelo Centro Paroquial de Barbeita, Centro Paroquial e Social Pe.
Agostinho Caldas Afonso  e Santa Casa da Misericórdia de Monção.

Neste encontro serão abordados temas como os novos acordos de cooperação, organização pessoal e
escalas, visitas de acompanhamento.

9. No dia 10 de Outubro, no ISCTE-IUL em Lisboa, a UDIPSS Lisboa promove um momento de
reflexão e debate sobre o papel reservado pela UE para o sector solidário,  a dimensão da sua
participação no crescimento económico e na criação de emprego e a resposta que, em termos
europeus e nacionais, se espera no contexto da Estratégia Europa 2020.

10.No dia 15 de Outubro, e depois de há um ano se ter candidatado ao programa Eco-Escolas no
sentido de promover  a  educação ambiental,  numa lógica intergeracional,  e  na sequência  de
diversas  atividades,  iniciativas  e  projetos  desenvolvidos,  a  ENGENHO-Associação  de
Desenvolvimento  Local  do  Vale  do  Este  viu  todo  o  seu  trabalho  reconhecido  através  da
atribuição  da  Bandeira  Verde,  pela  secção  Portuguesa  da  Fundação  para  a  Educação
Ambiental/Associação Bandeira Azul da Europa.

Ao longo  do ano as crianças e  seus familiares,  bem como idosos e  colaboradores,  seguindo um
programa  e  metodologia  específicos  foram  sensibilizados,  divulgaram  e  adquiriram  boas  práticas
relacionadas com o uso da água, a energia, os resíduos, os recursos naturais e espaços verdes.

11. No dia 19 de Outubro, FNERDM organiza a 2ª Caminhada pela Saúde Mental, às 10h30 na Doca
de Alcântara,  cujo principal objetivo é sensibilizar a comunidade para as questões da Saúde Mental,
incentivando a participação ativa em iniciativas de combate à exclusão e ao estigma, promovendo a
valorização do individuo com experiência de doença mental, bem como a sua inclusão social.

12.No dia 20 de Outubro, no Hotel Cinquentenário em Fátima, realiza-se a sessão de Encerramento
do Projecto FAS3, que contará com a presença do Senhor Secretário de Estado da Solidariedade
e da Segurança Social, Dr. Agostinho Branquinho.

Na ocasião serão entregues os diplomas aos formandos do curso de gestão para dirigentes.



Decreto-Lei n.º 144/2014 - Diário da República n.º 188/2014, Série I de 2014-09-30 Ministério da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/57695125/details/maximized?p_auth=H536cQZ0


 



 
Novas versões dos simuladores de eletricidade e gás natural 
  
A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos tem ao dispor dos consumidores no seu 
sítio da internet (www.erse.pt) novas versões dos simuladores de eletricidade e gás 
natural com o objetivo de simplificar a tarefa de comparação de todas as ofertas 
disponíveis no mercado liberalizado. 
Agora os consumidores podem definir um conjunto adicional de opções, tais como qual o 
modo de pagamento que pretendem, o modo de faturação, se pretendem incluir ou excluir 
serviços adicionais obrigatórios, entre outras, nas suas simulações de modo a obterem um 
resultado mais de acordo com os seus interesses. 
Os novos simuladores apresentados pela ERSE são: 
 
- Simulador de Preços de Energia Elétrica: 
 
- Simulador de Preços de Gás Natural: 
 
- Simulador de Rotulagem de Eletricidade: 
 
- Simulador de Faturação: 
 
- Simulador de Potência a Contratar: 
 
Para mais informações consulte: 
www.erse.pt 
 

 

 

 



Tipo Publicação Descrição 

Guia  
 

Seguro social 
voluntário 

Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social - Seguro social 
voluntário  

     Quem é abrangido pelo Regime do Seguro Social Voluntário 
 

Cidadãos nacionais, e cidadãos estrangeiros ou apátridas residentes em Portugal há mais 
de um ano, maiores, considerados aptos para o trabalho, que não estejam abrangidos por 
regime obrigatório de proteção social ou que, estando, os mesmos não relevem no âmbito do 
sistema de Segurança Social português 
Cidadãos nacionais que exerçam atividade profissional em território estrangeiro e que não 
estejam abrangidos por instrumentos internacionais de Segurança Social a que Portugal se 
encontra vinculado 
Trabalhadores marítimos e vigias portugueses que exerçam atividade em barcos de 
empresas estrangeiras 
Trabalhadores marítimos portugueses que exerçam atividade a bordo de navios de 
empresas comuns de pesca 
Tripulantes que exerçam atividade em navios inscritos no Registo Internacional de Navios 
da Madeira 
Voluntários sociais a exercerem atividade não remunerada em favor de 
instituições particulares de solidariedade social e de entidades detentoras de 
corpos de bombeiros 
Agentes da cooperação que reúnam as condições definidas no respetivo estatuto e que 
celebrem contrato para prestar serviço no quadro das relações do cooperante e que não sejam 
enquadrados em regime de proteção social obrigatório de outro país 
Bolseiros de investigação que reúnam as condições definidas no Estatuto do Bolseiro de 
Investigação e não estejam enquadrados em regime de proteção social obrigatório 
Praticantes desportivos de alto rendimento 
Jovens abrangidos pela Medida Emprego Jovem Ativo. 

 

Estão abertas desde 20 de agosto as candidaturas à nova 
medida Estímulo Emprego.

 



Comparticipação financeira do IEFP, I.P 

 

O “Pés no Risco” é o novo projeto da AETP. Consiste num espaço Sócio Educativo para crianças que 

frequentam o 2º Ciclo (5º e 6º anos de escolaridade) e respetivas Famílias. 

Objetivo Principal 

Este projeto tem como objetivo principal a promoção do sucesso e valorização escolar. Através de 

uma ação sistémica, diversificada e integrada junto dos adolescentes e das suas famílias, pretende-

se promover a sua integração e autonomia social, com vista ao desenvolvimento das suas 

competências sociais e pessoais e capacitá-los  para a descoberta de novas formas de construção 

do seu projeto de vida 
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é a primeira dedicada ao enve-
lhecimento ativo e saudável. É 
bimensal e gratuita, por enquan-
to existente apenas em formato 
digital. A nossa missão é mostrar 
que a velhice não passa de um 
estado de espírito, promovendo 
um envelhecimento com uma 
melhor qualidade de vida. É gra-
tuita porque achamos que nin-
guém deve ter de pagar, para 
poder ter acesso a informações 
que promovam essa melhor qua-
lidade de vida e um melhor enve-
lhecimento.  
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Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 
(IEFP) tem início a 20 de agosto o período de candidaturas à nova medida Estímulo 
Emprego, de acordo com o enquadramento legal definido na  Portaria nº 149-A/2014 de 24 de 
julho. 

Os novos projetos podem ser submetidos no portal NetEmprego a partir dessa data, estando 
o Regulamento disponível no Portal do IEFP. 

As ofertas de emprego registadas entre os dias 25 de julho e 19 de agosto podem aceder ao 
Estímulo Emprego sem necessidade de procedimentos adicionais, desde que tenha sido 
sinalizada a intenção de beneficiar deste apoio.

O Estímulo Emprego tem como objetivo apoiar os empregadores que celebrem novos 
contratos de trabalho, contribuindo para integração profissional de desempregados com maior 
dificuldade de acesso ao mercado de trabalho.

 

https://www.iefp.pt/documents/10181/1377336/Regulamento+-+Estimulo+Emprego-+19-08-2014+vf.pdf/a0c62d8a-b929-4e41-b372-8cac65314920
http://www.netemprego.gov.pt/IEFP/index.jsp
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/14101/0000200006.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/14101/0000200006.pdf
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O COGUMELO SOLIDÁRIO JÁ ESTÁ À VENDA!  

COMPRE PRODUTOS COGUMELO SOLIDÁRIO… INVISTA EM SI, INVISTA EM TODOS!  

 

  

 

 

Saiba quais os pontos de venda em www.alberguesporto.com  
      
   
   
   
   
   
 

 

 
 

  

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Candidatura Projetos 2014 
Abrace esta missão e leve um sorriso a quem mais precisa! 
Podem participar neste concurso todas as entidades coletivas sem fins lucrativos e as entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde que integrem o Serviço Nacional de Saúde, cujos 
projetos se insiram no âmbito da melhoria das condições de vida de crianças e seniores e da luta 
contra a fome. De entre os vencedores, será distinguido pelo menos um projeto por cada distrito 
concorrente. 

Envie a sua candidatura, até 15 de outubro 2014 para: missao.sorriso@sonaemc.com. Os 
Projetos Vencedores serão conhecidos no primeiro trimestre de 2015. 
Para esclarecimento de dúvidas ligue 21 982 25 92. 

 
 

 



 



 



 
 

 
 
 

 



 



Este ano decorre a X edição da MANIFesta - 
Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento 
Local e da Economia Social e Solidária, entre os 
dias 9 e 12 de Outubro, em Santarém, 
celebrando-se simultaneamente o 20.º 
aniversário deste evento 

 



 



 

24 de outubro de 2014, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa 

 



 



A CNIS já possui página no Facebook. 
Pretende ser um local de divulgação de atividades da própria CNIS, das suas associadas bem
como dos seus parceiros institucionais. 

Pretende ser um espaço dinâmico com divulgação rápida de conteúdos e, também de partilha de
informação. 

Num espírito de respeito e de boa educação institucional,  solicita-se que sigam estas normas
tornando esta página um espaço saudável de partilha entre todos. 

Como em todas as páginas institucionais todos os comentários e posts serão analisados e serão
retirados conteúdos considerados inadequados, sem relação com as publicações ou que sejam
considerados ofensivos. 

A página da CNIS poderá ser encontrada em: 

http://www.facebook.com/cnis.ipss 

Visitem a página, façam gosto e partilhem as vossas/nossas experiências e atividades.

Lino Maia

 


