
O Conselho de Ministros de16 de Outubro aprovou um conjunto de alterações ao
Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (Decreto-Lei nº 119,
de 25 de Fevereiro de 1983)

Estas alterações têm como objetivo responder a uma nova realidade social e a novos
modelos  de  organização,  por  forma  a  dotar  o  movimento  associativo  de  um suporte
jurídico que permita aprofundar a sua modernização e desenvolvimento.

Entre as principais alterações, destacam-se:

 Reformulação  da  definição  de  instituições  particulares  de  solidariedade  social,
determinando-se  que  sua  atuação  seja  pautada  pelo  cumprimento  dos  princípios
orientadores da Lei de Bases da Economia Social;

 Clara separação entre os fins principais e instrumentais das instituições;

 Introdução de normas que possibilitam um controlo  mais efetivo  dos titulares  dos
órgãos de administração e fiscalização;

 Instituição da limitação dos mandatos dos presidentes das instituições,  ou cargos
equiparados, em três mandatos consecutivos;

 Introdução de regras mais claras para  a concretização da autonomia financeira e
orçamental, bem como para o equilíbrio técnico e financeiro.

Aprovou ainda a alteração da Lei Orgânica do Ministério da Saúde e nova orgânica da
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., (ACSS) e das Administrações Regionais
de Saúde, I.P., (ARS).

Estas alterações visam, em particular, acolher a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e
a respetiva coordenação ao nível nacional, através da Comissão Nacional de Cuidados
Paliativos  (integrada  na  ACSS)  e  ao  nível  regional,  através  das  ARS,  no  quadro  da
orgânica do Ministério da Saúde.



 

1. No dia 10 de Outubro, em Lisboa, a UDIPSS Lisboa promoveu 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, que contou com a presença do

Presidente  da  CNIS no painel  “A visão e o  papel  das  IPSS”,  onde   defendeu que  o trabalho
realizado  pelo  setor  solidário  em  Portugal  devia  ser  replicado  a  nível  europeu,  pois  é  de
envolvimentosda comunidade e privilegia a integração dos mais desfavorecidos na sociedade. Adiantou
que este setor tem "características importantes e que ninguém compreende na Europa, como o sejam o
da palaridade, da solidariedade e da subsidiariedade"..

O ideal seria que se replicasse pela Europa o que se passa em Portugal" e,  lembrou, que o setor
solidário  em Portugal  emprega  mais  de  200  mil  trabalhadores,  apoia  mais  de  600  mil  pessoas  e
representa cerca de 4,7% do Produto Interno Bruto.

Para as IPSS se posicionarem e cumprirem os atuais desafios, o presidente da UDIPSS-Lisboa disse
que as IPSS, precisam “manter a sua matriz identitária” que resulta do dinamismo das comunidades
onde estas instituições nasceram para “dar resposta às necessidades concretas das comunidades”.

Outro desafio é o da qualificação para todos os agentes que prestam este serviço “sem exceção” para
que as suas respostas sejam “cada vez mais eficazes e orientadas para as necessidades concretas da
população” que vão evoluindo.

“É importante perceber quais são os incentivos que o Governo poderá trazer, por via desta estratégia, e
também como vamos  encaixar  toda  essa  resposta  nas  dinâmicas  das  instituições”,  acrescentou  o
presidente da UDIPSS

Marcaram presença 327 instituições, de todo o país, maioritariamente do distrito de Lisboa.

2. No dia 14 de Outubro, a Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia Social (IPSS)
levou  a  efeito  o   Colóquio  "Economia  Social  -  Novos  Desafios",  realizado  no  âmbito  das
comemorações do seu 1º Aniversário.

A CNIS esteve representada por Eduardo Mourinha.

3. No dia 14 e 15 de Outubro, realizou-se em Setúbal a ação sobre “Avaliação de Desempenho”.
Participaram nesta ação 26 formandos.

4. Nos dias  15,  16 e  17 de  Outubro a ARIFA inaugura  a  5ª  Edição  da  Feira  de  Emprego e  da
Formação do Seixal, com a organização conjunta com o Centro Paroquial de Bem Estar Social da
Arrentela.



Esta feira terá lugar no Rio Sul Shoping – piso 0 Torre da marinha-Seixal.

5. No dia 19 de Outubro, a 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.

6. 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.

7. Nos dias 20 e 21 de Outubro o IAC – Instituto de Apoio à Criança realiza no auditório Novo da 
Assembleia da República a Conferência “Os Direitos da Criança – Prioridade, para quando?”

8. No dia 24 de Outubro o Serviço Social do Centro Hiospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho realiza,
no Auditório do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia,  as  1ªs Jornadas de Serviço Social
“Desafios e Mudanças à Prática do Serviço Social”

Informações em: www.chvng.min-saude.pt  ou jornadasservicosocial2014@chvng.min-saude.pt

9. No  dia  24  de  Outubro  a   União  das  Mutualidades  Portuguesas  assinala  com  cerimónia
comemorativa o Dia Nacional do Mutualismo, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

10.No dia 24 de Outubro a Casa de Nossa Senhora do Rosário,  na Figueira da Foz,  realiza no
pequeno auditório do CAE da Figueira da foz, o Seminário “Violência Doméstica: 10 anos de
intervenção em parceria”.

11.  No dia 25 de Outubro a SDUB – Sociedade Democrática União Barreirense – Os Franceses, do
Barreiro, comemora com Sessão Solene o seu 144º aniversário.

12.No dia 26 de Outubro, a Associação de Protecção Social à População de Santiago do Escoural
comemora o seu  18º  aniversário com um almoço convívio e uma tarde de animação, para os
utentes, convidados, familiares e sócios.

13.No dia 27 de Outubro, em Fátima, reúne o Conselho Geral da CNIS.

http://www.chvng.min-saude.pt/
mailto:jornadasservicosocial2014@chvng.min-saude.pt


Retribuição Mínima Mensal Garantida– IPSS

Por força do disposto no art.º 1º do Dec. Lei nº 144/2014, de 30/09 o valor da retribuição mínima
mensal garantida é atualizado para 505€ a partir de 1 de Outubro (inclusive) e até 31.12.2015.

Assim,  nas  situações  em  que  a  remuneração  dos  trabalhadores  seja  de  valor  inferior  à
remuneração minima mensal  garantida,  devem as IPSS actualizar  essas remunerações,   por
forma  a  que  as  mesmas  correspondam  ao  valor  da  remuneração  mínima  mensal  garantida
atualizada - 505€.

COMISSÃO PERMANENTE DO SECTOR SOLIDÁRIO

Integram neste momento a Comissão Permanente do Sector Solidário, presidida pelo
Ministro e Secretário de Estado da Segurança Social, para além dos três líderes União
das Misericórdias,  CNIS,  Mutualidades,  Presidente  do ISS,  DGSS,  os  Secretários de
Estado da Administração Escolar e o Secretário de Estado da Saúde.

LINHAS DE CRÉDITO I e II

Foi  acordada  a  prorrogação  de  prazo  de  duração  destas  Linhas,  conforme  acordo
celebrado entre o IGFSS e a CEMG, prolongando-se assim até ao período máximo de
126 meses.

As Instituições que pretendam aderir às novas condições deverão, junto do respectivo
Gestor de conta, proceder ao respetivo pedido e aditar o contrato já celebrado.

Para obtenção de informações adicionais sobre a referida prorrogação de prazo devem
dirigir-se junto da instituição bancária.

FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SECTOR SOLIDÁRIO

Estão publicitadas no site da  CNIS e no site  da Segurança Social  as listagens das
candidaturas a  financiar  e  a  não financiar  pelo  Fundo de Reestruturação do Sector
Solidário, por deliberação do Conselho de Gestão de 29 de Julho.

Está  disponível  em www.cnedu.pt o  estudo  “Estado  da  Educação  2013”
apresentado no Conselho Nacional de Educação.

http://www.cnedu.pt/


Toda a documentação desta Conferência (programa, biografias oradores, sumários 
executivos, apresentações PowerPoint e vídeos) encontra-se no website da 
Conferência Gulbenkian, em www.conferencia.gulbenkian.pt 

http://www.conferencia.gulbenkian.pt/




 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

O Centro Social de Santa Maria de Sardoura, Instituição Particular de 

Solidariedade Social do concelho de Castelo de Paiva, entidade acreditada pela DGERT 

e entidade formadora externa do IEFP encontra-se a desenvolver um projeto formativo 

no âmbito da tipologia 1.1 do POPH – Sistema Ensino Aprendizagem. 

Esta aposta formativa que tem como organismo intermédio o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional tem como objetivo a dupla certificação – escolar e 

profissional – de jovens dos 16 aos 24 anos e desenvolve-se desde 2012 com os cursos 

de Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural e Técnico/a de Produção Agrária. 

Neste momento os formandos da ação formativa, Técnico/a de Turismo 

Ambiental e Rural, vão entrar na última fase para a conclusão do referido curso, 650 

horas de Prática em Contexto de Trabalho a realizar em empresas locais.  

Estes jovens com competências escolares e profissionais adquiridas para integrar 

o mercado de trabalho organizaram na passada semana, na COOPERATIPAIVA – 

Cooperativa Agrícola e de Serviços C. R. L (Hotel de S. Pedro), uma mostra de Doces e 

Sabores de Castelo de Paiva, onde estiveram presentes empresários e representantes 

da economia social da região. 

Foi feita uma apresentação histórica do nosso concelho, atividades que se 

perderam num passado, mas também, de outras atividades inovadoras de cariz turístico, 

desportivo, entretimento, artesanato e gastronomia que muito engrandecem o 

concelho de Castelo de Paiva. 

A jornada abriu-se com uma prova de vinhos e gastronomia regional à qual se 

seguiu uma visita aos referidos expositores.  

A exposição esteve aberta ao público que superou as expetativas, com mais de 200 

visitantes. 

A organização avaliou muito positivamente este evento reforçando e 

enaltecendo a importância deste contato entre os jovens formandos com os 

empresários da região, que num futuro próximo poderão ser suas potenciais entidades 

empregadoras.    

 

 



 

 

 

 

 

 

A Medida Emprego Jovem Ativo (EJA) assume como objetivo proporcionar o desenvolvimento 
de experiências práticas em contexto de trabalho, no âmbito de projetos que podem ser 
promovidos por entidades públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos, com a duração de 
seis meses, para jovens entre os 18 e os 29 anos: 

 Que não possuam a escolaridade obrigatória e que se encontrem em situação de 
particular desfavorecimento face ao mercado de trabalho; 

 Que possuam qualificação de nível 6 ou superior, tendo em vista a orientação e o apoio 
aos jovens em situação de desfavorecimento. 

Assim, o Conselho Diretivo do IEFP, I.P. deliberou que o período de abertura de candidaturas a 
esta medida decorrerá entre 6 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, inclusive. 

  

A
SIC

Esperança lança a 5ª edição do Prémio SIC Esperança - Rock in Rio Escola Solar. A verba do
financiamento é gerada através da venda de eletricidade produzida por painéis solares instalados
pelo país, aquando da edição de 2008 do Rock in Rio Lisboa e do concurso Escola Solar. 

As candidaturas decorrem entre 6 de Outubro e 10 de Novembro.

Os projetos candidatos devem ter como objetivos a melhoria da qualidade de vida, em particular
de  pessoas  socialmente  desfavorecidas,  integrados  no  conceito  da  temática  anual  da  SIC
Esperança.  Para  2014  a  temática  é  o  empowerment  e  o  prémio  é  de  20.000  euros.  As
candidaturas estão abertas de 6 de outubro a 10 de novembro.

 Consultar o regulamento e ficha de candidatura em anexo em www.sicesperanca.pt
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EDP SOLIDÁRIA BARRAGENS: CANDIDATURAS DE 20 DE OUTUBRO A 7 DE 
NOVEMBRO

 

As candidaturas à 6ª edição do Programa EDP Solidária Barragens decorrem de 20 de outubro e
7 de novembro.

 

http://www.sicesperanca.pt/


O programa EDP Solidária Barragens é uma iniciativa anual da Fundação EDP em colaboração
com a EDP Produção que tem como objetivo apoiar projetos que visam a melhoria da qualidade
de vida, em particular de pessoas socialmente desfavorecidas, e a integração de comunidades
em risco de exclusão social.
Podem candidatar-se todas as entidades nacionais que apresentem projetos de cariz social sem
fins lucrativos.
Estão  abrangidos  os  municípios  envolventes  à  construção  e  reforços  de  potência  dos
aproveitamentos hidroelétricos EDP: Alfândega da Fé, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Macedo de
Cavaleiros, Mirandela, Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Amarante, Cabeceiras de
Basto,  Celorico  de  Basto,  Ribeira  de  Pena,  Mondim de  Basto,  Sever  do  Vouga, Oliveira  de
Frades, São Pedro do Sul, Vale de Cambra e Vieira do Minho.
O  Programa  EDP  Solidária  Barragens  faz  parte  do  conjunto  de  iniciativas  de  apoio  ao
desenvolvimento regional promovidas pelo Grupo EDP de modo a garantir que as populações
locais  também partilham dos benefícios  gerados pela  expansão da  capacidade de produção
hidroeléctrica.

Mais informações: edpsolidaria@edp.pt

 



 



 



O Centro Social Paroquial de São João do Campo, distrito de Coimbra, tem um 
website http://www.centrosocialsaojoaodocampo.pt/, onde partilham os seus serviços, 
as suas aventuras e muita informação útil para a vida em sociedade 

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
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