
Despacho n.º 13529/2014

No desenvolvimento da Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, e das regras constantes do Decreto -Lei
n.º 147/97, de 11 de junho, bem como dos princípios consignados no Pacto de Cooperação para a
Solidariedade  Social,  foi  acordado,  através  da  celebração  de  um  protocolo  de  cooperação
assinado em 7  de  maio  de 1998,  entre  o  Governo,  a  União  das  Instituições  Particulares  de
Solidariedade Social, a União das Misericórdias
Portuguesas  e  a  União  das  Mutualidades  Portuguesas,  o  processo  de  envolvimento  dos
estabelecimentos de educação pré -escolar das instituições particulares de solidariedade social no
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré -Escolar.
A partir  do  ano  letivo  de  2000 -2001,  mantendo  -se  sempre  como base  de  entendimento  o
mencionado protocolo de cooperação e em cumprimento do mesmo, tem vindo a ser assegurada
a atualização de alguns pontos, nomeadamente os relativos ao apoio financeiro assegurado pelo
Estado.
Assim, urge fixar, para o ano de letivo 2013 -2014, o valor da compensação financeira a que se
refere  o  n.º  1  do  artigo  6.º  do  Regulamento  do  Fundo de  Compensação Sócio  -Económica,
aprovado pelo Despacho Conjunto n.º 413/99, de 16 de março, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 113, de 15 de maio de 1999.

Nestes termos, determina -se o seguinte:
Para  o  ano  letivo  de  2013  -2014,  mantêm  -se  os  valores  previstos  nos  despachos  n.ºs
13501/2009,  de  27  de  maio,  e  13502/2009,  de  27  de  maio,  ambos  publicados  no  Diário  da
República, 2.ª série, n.º 111, de 9 de junho de 2009, nos exatos termos neles estabelecidos.

 



 

1. No  dia  10  de  Novembro,  na  nova  sede  da  CNIS,  decorreu  a  reunião  de
Direção.

Entre outros assuntos, a Direção deliberou sobre:

  Reunião extraordinária do Conselho Geral dia 28 de Novembro, pelas 14.00h

 Sessão Solene de inauguração da nova sede dia 28 de Novembro, pelas 10.00h.

 Ponto da situação sobre as negociações do Protocolo para 2015

2. No dia 14 de Novembro, em Odemira, realizou-se o colóquio dedicado ao tema
“Economia Social – que desafios?”, numa iniciativa do Município de Odemira.

O Presidente-Adjunto  da CNIS,  João Carlos Dias apresentou o tema “Economia Social  e
Sustentabilidade”.

3. No dia 16 de Novembro, Maria de Lurdes Pombo em representação da CNIS assistirá ao
festival “Eu Sou capaz” promovido pela Associação de Apoio à Criança do Distrito de
Castelo Branco. 

4. No dia 20 de Novembro, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa,
decorrerá  a  sessão  "Alimentação  em Tempos  de  Crise:  resultados  de  um inquérito
nacional sobre consumo e insegurança alimentar".

Nesta sessão de divulgação, a que assistirá o representante da CNIS, serão apresentados os
resultados de um inquérito representativo das famílias residentes em Portugal continental com
crianças do pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico que foi realizado este ano e permitem
identificar  as  principais  tendências  recentes  de  transformação  nos  comportamentos  de
consumo alimentar das famílias, atendendo à sua situação de insegurança alimentar. Este
inquérito  foi  realizado  no  âmbito  do  projeto  "Estudo  de  caracterização  da  pobreza  e
insegurança alimentar nas famílias portuguesas com crianças em idade escolar", atualmente
em curso no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com coordenação da
Doutora Mónica Truninger e financiado.

5. No dia 25 de Novembro, pelas 17h00, o representante da CNIS, participará na sessão
comemorativa  do 46º  aniversário  da  Fundação CEBI,  que desenvolve  atividades em
diferfentes áreas como a educação, o berçário ao 9º ano de escolaridade, a emergência
social, os cuidados prestados a idosos, a inetrvenção scoial e comunitária e a saúde,
em particular atenção para os mais carenciados.

6. No dia 27 de Novembro,  entre as 18h e as 20h, no Ateneu Comercial do Porto, a Liga
Portuguesa de Profılaxıa Social (LPSS), assinala a data dos seus 90 anos de existência
com um Porto d’Honra e uma exposição alusiva às principais campanhas e iniciativas
desenvolvidas pela Liga.

 



A CNIS  far-se-á representar na cerimónia por Eleutério Alves.

7. No dia  28 de  Novembro,  no Palace Hotel  de  Monte  Real  em Leiria,  terá inicio  o  1º
Congresso Nacional  de  Hemofilia  da  APH,  que criará  uma oportunidade  de  assistir
participar no diálogo em torno dos distúrbios hemorrágicos. 

Este  Congresso  que  se  prolonga  por  mais  dois  dias,  terá  uma  forte  componente  de
workshops/sessões e de painéis médicos, aliados a um programa cultural.

8. No dia 6 de Dezembro, pelas 20h30, na Alfândega do Porto, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro – Nucleo Regional do Norte, organiza um Jantar Comemorativo dos 50 anos .

Despacho n.º 13529/2014 - Diário da República n.º 216/2014, Série II de 2014-
11-07

Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino e da Administração Escolar e da 
Solidariedade e da Segurança Social 
Define os apoios financeiros para o ano de 2013-2014 previstos no protocolo de cooperação 
do pré-escolar entre os Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação, a 
União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a União das Misericórdias 
Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas

Decreto-Lei n.º 170-A/2014 - Diário da República n.º 216/2014, 1º Suplemento, Série 
I de 2014-11-07   

Ministério da Administração Interna 

 

https://dre.pt/application/file/58819986
https://dre.pt/application/file/58819986


Estabelece o regime jurídico da homologação e utilização dos cintos de segurança e dos 
sistemas de retenção para crianças em veículos rodoviários e transpõe a Diretiva de 
Execução n.º 2014/37/UE, da Comissão, de 27 de fevereiro de 2014

Lei n.º 76/2014 - Diário da República n.º 218/2014, Série I de 2014-11-11 
Assembleia da República 
Autoriza o Governo a definir os termos e as condições para o acesso à profissão de ama e o 
exercício da respetiva atividade

Deliberação n.º 2044/2014 - Diário da República n.º 218/2014, Série II de 2014-11-11
Presidência do Conselho de Ministros - Conselho Superior de Estatística 
40.ª Deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística - Classificação 
portuguesa das funções das instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias

Portaria nº 949-A/2014 – Diário da República nº 218/2014, 1º Suplemento Serie II de 2014-
11-11
Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência - Gabinetes dos Secretários de Estado 
Adjunto e do Orçamento e do Ensino Básico e Secundário
Regulamenta o apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação e Ciência às 
Associações e Cooperativas de Ensino Especial sem fins lucrativos e às instituições 
Particulares de Solidariedade Social no âmbito dos contratos de cooperação, referentes ao 
ano letivo 2014-2015, a outorgar com as entidades que constam do anexo à presente 
Portaria de Extensão de Encargos que compreende subsídios para os encargos com os 
vencimentos do pessoal, bem como comparticipação nas despesas de funcionamento 
subsídios para alimentação, transporte e material didático e escolar aos alunos

 

https://dre.pt/application/file/58849210
https://dre.pt/application/file/58849210
https://dre.pt/application/file/58823687
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/58815345/details/maximized?p_auth=b8yTQERK
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0037
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0037


 



 

 
Circular Normativa n.º 24 de 28/08/2014 (www.acss.min-saude.pt) 
Aditamento, Alteração e Republicação da Circular Normativa 36/2011, de 28 de 
dezembro, em virtude da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 117/2014, de 5 de 
agosto: Meios de comprovação a apresentar pelos utentes, por forma a usufruírem 
da isenção de pagamento de taxas moderadoras. 

 

 

 

 

Na sequência do Protocolo assinado em 12 de Março de 2013, entre a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, a Confederação Nacional das Instituições (CNIS), União das 
Misericórdias e União das Mutualidades, vai realizar-se um Seminário no dai 26 de Novembro, 
Intitulado: O PODER LOCAL E O SECTOR SOLIDÁRIO, cujo Programa poderá ser consultado em : 
http:/ /www.anmp.pt 

A CNIS, ciente da importância das temáticas que vão ser abordadas para as Instituições e a 
sociedade em geral, tem participado activamente para que este Seminário se leve a efeito e nas 
próprias temáticas. 

Pensamos também que as Instituições de Solidariedade Social, devem ver neste Seminário uma 
oportunidade para colocar questões e serão muitas, que as tem preocupado ao longo dos 
tempos, pelo que, apelamos à sua participação. 

A INSCRIÇÃO É OBRIGATÓRIA na Pagina da ANMP, mediante a utilização dos seguintes 
elementos: utilizador: solidario - password: insc2014 (seminário poder local e setor solidário) 

As inscrições devem ser feitas até ao dia 21 de Novembro de 2014. 

Se tiverem dificuldades de fazer a inscrição, enviem para a CNIS e nós reenviaremos, ou em 
ultima instância para o telefone 239 404 434. 

O Seminário vai ter lugar na Fundação Bissaya Barreto em Bencanta - Coimbra. 

Algumas indicações para que seja mais fácil chegar ao local: 

Quem vier na A-1, sai em Coimbra Norte e entra na IC 2 em direcção a BENCANTA que está 
sinalizada numa rotunda. Aparecem várias indicações com o nome da FUNDAÇÃO. Fica em 
frente à Feira dos 23 que é muito famosa. Há uma rua que se chama Alameda da Feira onde fica 
a Fundação. Outra referencia, é a Quinta dos Plátanos. Ainda outro ponto referencial. Junto ao 
Campo do Conhecimento e da Cidadania. 

 

 

 

 



Face ao anunciado encerramento da Extensão de Saúde de Arnoso Santa Maria  

ASSOCIAÇÃO ENGENHO TOMA POSIÇÃO E PROCURA 
SOLUÇÕES 

 
A Direção da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, 

face ao anunciado encerramento da Extensão de Saúde de Arnoso Santa Maria, V.N. 
de Famalicão, como Instituição que desde há 20 anos intervém no apoio social através 
de diferentes respostas e serviços às comunidades locais de Arnoso Santa Maria, 
Arnoso Santa Eulália, Jesufrei e Sezures, manifestou a sua preocupação junto do 
Presidente da ARS Norte, com a concretização de tal medida, dando conhecimento 
deste facto à Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, deputados da Assembleia da 
República, partidos políticos e presidentes de junta. 

Com efeito, a concretizar-se tal propósito, a Engenho teme seriamente que não 
sejam acautelados os cuidados de saúde primários a uma população 
predominantemente envelhecida, com poucos recursos e com muitas dificuldades ao 
nível da acessibilidade e mobilidade, dada a localização periférica destas comunidades 
no município de V.N. de Famalicão. 

Neste contexto, e tendo em conta o trabalho, projetos e ações desenvolvidos a favor 
das populações do território de intervenção desta Associação, a Direção da Engenho 
está disponível para encontrar soluções que garantam a efetividade dos cuidados 
primários de saúde. 

Manuel de Araújo, Presidente da Direção, refere que, em colaboração com a 
Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, Presidentes de Junta da União de Freguesias 
e outros parceiros locais, e numa lógica de descentralização de competências, poderá 
esta Associação disponibilizar meios e recursos logísticos que assegurem e facilitem um 
acesso de proximidade aos cuidados de saúde. 

Por fim, alerta o mesmo dirigente que, na eventualidade de não se encontrar soluções conjuntas 
e articuladas com os parceiros locais e comunidades que servem e representam, corre-se o risco 
de aumentar o isolamento e abandono destas comunidades já de si muito vulneráveis 

 



FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A DEMOCRACIA 

Candidaturas abertas às Organizações da Sociedade de Civil  

O Fundo das Nações Unidas para a Democracia (FNUD/UNDF) convida as organizações da 
sociedade civil a candidatarem -se ao financiamento de projetos para faz er promover e apoiar a 
democracia. Propostas de projetos devem ser submetidas online entre 15 de novembro de 2014 e 31 
de dezembro de 2014 em www.un.org/democracyfund. Pode encontrar as linhas de orientação, FAQs 
e ensinamentos das rondas anteriores em http://www.un.org/democracyfund/application-materials.  

Todos aqueles que planeiam candidatar-se, são fortemente encorajados a visitar esta página logo que 
possível para se familiarizarem com os requisitos. Só serão aceites candidaturas online em Inglês ou 
Francês. O UNDEF apoia projetos que fortaleçam a voz da sociedade civil, promov am os direitos 
humanos e encoraje m a participação de todos os  grupos no processo democrático.  A maioria dos 
fundos do UNDEF vão para organizações da sociedade civil locais – tanto nas fases de transição 
como de consolidação de democratização. Desta forma o UNDEF desempenha um papel inovador e 
distinto ao complementar o outro trabalho da ONU – o trabalho com os governos – para fortalecer a 
governação democrática em todo o mundo. 

Esta é a oitava ronda a ser lançada pelo UNDEF, que oferece bolsas até 300 mil dólares por projeto. 
A UNDEF já apoiou mais de 500 projetos e m cerca de 110 países com um total de cerca de 160 
milhões de dólares americanos. As propostas são submetidas a um processo de seleção competitivo, 
com cerca de menos de dois por cento escolhidos para financiamento. Os projetos são de dois anos e 
têm de respeitar uma ou mais das seguintes áreas: 

 Desenvolvimento comunitário 

 Estado de Direito e Direitos Humanos 

 Ferramentas para a Democratização 

 Empoderamento da Juventude 

 Media 

Para mais informações sobre o UNDEF, vá a  http://www.un.org/democracyfund/ 

 

 



                

 



 



 



Lino Maia

 


