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NOTÍCIAS À SEXTA 
28.08.2015 

 

 

Lisboa 2020 prorroga prazo de candidaturas para os 

Contratos Locais de desenvolvimento Social (CLDS) 

A data de encerramento do concurso publicitado pelo 

AVISO Lisboa-32-2015-01 para Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social (CLDS) foi prorrogada para o 

dia 15 de setembro de 2015 (18H00). A Autoridade de 

Gestão do Lisboa 2020 informa ainda que se mantêm as condições definidas pelo AVISO 

publicado no Balcão 2020 no Domínio Temático Inclusão Social e Emprego.  

  

Primeiro número do Boletim Informativo dos Fundos 

da União Europeia - QREN e Portugal 2020 

A AD&C – Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 

lançou o primeiro número do Boletim Informativo dos 

Fundos da União Europeia - QREN e Portugal 2020. 

Este documento é o sucessor do Boletim Informativo do QREN - Quadro de Referência Estratégico 

Nacional 2007-2013, constituindo uma reformulação estrutural e gráfica desse documento. 

O Boletim agora apresentado procura proporcionar uma leitura mais concisa na parte inicial de 

análise sobre a aplicação dos Fundos da União Europeia geridos pelas autoridades nacionais, 

remetendo para a parte final informação mais estruturada e detalhada por Programa e Fundo. 

Este novo Boletim QREN e PT 2020 foi elaborado pela UAME – Unidade de Avaliação e 

Monitorização Estratégica/Núcleo de Monitorização da AD&C. 

Salienta-se que os principais destaques do QREN em Junho de 2015 foram: 

 A taxa de execução atingiu 93%, correspondendo a um montante fundo validado no tri-

mestre de 812 M€, superior quer ao primeiro trimestre de 2015 (670 M€) quer ao trimestre 

homólogo de 2014 (790 M€); 

 Neste trimestre, o diferencial entre a taxa de compromisso e a taxa de execução do QREN 

reduziu-se em 4 p.p., de 21 p.p. para 17 p.p.. 

INFORMAÇÕES PORTUGAL 2020 

http://www.porlisboa.qren.pt/np4/664.html
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
http://www.adcoesao.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Boletim%2030jun2015%20(25%20agosto)VS%20rev.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/Boletim%2030jun2015%20(25%20agosto)VS%20rev.pdf
http://www.qren.pt/np4/4845.html
http://www.qren.pt/np4/home
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No que se refere ao Portugal 2020, os principais destaques são: 

 Desde novembro de 2014, já foram lançados 217 concursos, sendo que 90 já se encon-

tram encerrados; 

 Ainda neste âmbito, destaca-se o domínio da Competitividade e Internacionalização, em 

que foram lançados 133 concursos; 

 No que se refere às candidaturas, até Junho de 2015 foram apresentadas mais de 5700 

candidaturas, representando cerca de 3.600 milhões de euros; 

 A grande maioria das candidaturas apresentadas enquadra-se no domínio da Competiti-

vidade e Internacionalização (5.659). 

Trata-se do primeiro número de uma nova série de Boletins, que passa a integrar o Portugal 2020, 

cuja versão gráfica definitiva deverá estar disponível em meados do próximo mês setembro. 

 

COMPETE 2020 divulga Lista de Operações apoiadas 

A Autoridade de Gestão do COMPETE 2020 publicou, 

recentemente, a sua Lista de Operações Apoiadas 

reportada a 13 de agosto de 2015. 

No total, são 238 os primeiros projetos aprovados ao abrigo do COMPETE 2020 - Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização 2014/2020. 

Maioritariamente enquadrados na área da Qualificação das PME e da Inovação Empresarial, 

correspondem a projetos inovadores e diferenciadores em setores de bens transacionáveis, 

contribuindo para estimular o investimento e, consequentemente, a criação de emprego. 

Garantir a total transparência na atribuição dos Fundos da União Europeia envolve a partilha com 

todos os cidadãos da informação relativa às entidades, montantes e resultados contratados. 

A publicação da Lista das Operações apoiadas, obrigação da Autoridade de Gestão conforme 

regulamento comunitário, é sobretudo a garantia que toda a sociedade civil pode aceder a 

informação sobre os apoios comunitários. 

A lista é disponibilizada nas versões excel e pdf para download no website do COMPETE 2020. 

Para apoio na realização de candidaturas pode contactar o Gabinete de Apoio Técnico da 

CNIS. 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://www.poci-compete2020.pt/projetos
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/NOTICIAS2020/listaprojaprovnorte2020.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/
http://www.poci-compete2020.pt/projetos
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 63/2015 - DIÁRIO DA REPÚ-

BLICA N.º 165/2015, SÉRIE I DE 2015-08-25  

Presidência do Conselho de Ministros 

     Aprova a Estratégia de Proteção ao Idoso 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 64/2015 - DIÁRIO DA REPÚ-

BLICA N.º 166/2015, SÉRIE I DE 2015-08-26  

Presidência do Conselho de Ministros 

       Cria a Estrutura de Missão da Rede Europa 

 

 

  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 65/2015 - DIÁRIO DA REPÚ-

BLICA N.º 167/2015, SÉRIE I DE 2015-08-27  

Presidência do Conselho de Ministros 

          Aprova a Estratégia Operacional de Ação Humanitária e de Emergência 

 

 

 
PORTARIA N.º 262/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 168/2015, SÉRIE I DE 2015-

08-28  

Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Fixa os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de interna-

mento e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para 2015 e 

revoga a Portaria n.º 184/2015, de 23 de junho 

 
 

DESPACHO NORMATIVO N.º 17/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 168/2015, SÉ-

RIE II DE 2015-08-28  

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assun-

tos Parlamentares 

Determina que o apoio ao acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica em 

casas de abrigo atribui-se, a cada uma das vagas, uma quantia igual ao valor médio mensal do 

financiamento atribuído pelo Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), por cada vaga 

preenchida nas casas de abrigo da rede nacional, com as quais existam acordos de cooperação 

 

 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70095695/details/maximized?p_auth=TP6fyexY
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70095695/details/maximized?p_auth=TP6fyexY
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70114080/details/maximized?p_auth=Rhz9C7Cs
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70114080/details/maximized?p_auth=Rhz9C7Cs
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70128396/details/maximized?p_auth=v6yb9gAl
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70128396/details/maximized?p_auth=v6yb9gAl
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70133809/details/maximized?p_auth=LefMcc3g
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70133809/details/maximized?p_auth=LefMcc3g
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67541740/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/70122910
https://dre.pt/application/file/70122910
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DISPONIBILIZADA 
EM 

DIPLOMA ARTIGO 
VINC. 
N.º 

ASSUNTO 

 

2015-08-05 CIVA 018 7826 

Taxas - Protocolo, com uma Freguesia e um Agrupamento de Escolas, pª 
garantir o fornecimento de refeições e o prolongamento de horário às crianças 
do ensino pré-escolar e 1.º ciclo da Freguesia - Aquisição de refeições a um 
Centro de Dia de apoio a idosos 

 

2015-08-05 CIVA 018 7729 
Taxas - IPSS que fornece refeições a uma outra IPSS que, não possuindo 
cozinha, necessita de adquirir externamente refeições para satisfazer as 
necessidades sociais dos respetivos utentes do apoio domiciliário 

 

2015-08-05 CIVA 001 7726 
Taxas - IPSS que presta serviços de refeições em diversos estabelecimentos de 
ensino, por força de um contrato público efetuado pelo município e ainda a 
outros terceiros. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos em:

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa 
 

 

 

 

 

 

 

Informa-se que a data limite para a apresentação de candidaturas foi adiada para o dia 

10 de setembro de 2015. 
Mais informações em: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-

2015 

 

 O projeto Missão com Pinta tem como objetivo financiar pequenas 

obras de requalificação em Instituições que trabalhem na área da 

educação, desde o Pré-Escolar até ao 3º ciclo do ensino básico. Até 

4 de setembro, submeta o seu projeto e candidate-se a um 

financiamento no montante máximo de 10.000 €. 

Para aceder a mais informações, bem como a Ficha de Candidatura 

e o Regulamento do projeto, uma parceria SIC Esperança e AKI, 

consulte o site da SIC Esperança em www.sicesperanca.pt. 

 

CANDIDATURAS 

 

INFORMAÇÃO FISCAL 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.sicesperanca.pt/
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De 13 de julho a 15 de setembro 
(projetos a iniciar em janeiro de 2016) 
 
O concurso PARTIS - Práticas Artísticas para Inclusão Social pretende apoiar projetos sociais destinados à integração 
social através das práticas artísticas. 
 
Os melhores e mais inovadores projetos de integração social pela prática artística, nas áreas das artes visuais, artes 
performativas e audiovisuais (nomeadamente teatro, dança, música, circo, grafitti, performance, pintura, escultura, 
instalação, vídeo, fotografia, entre outras) serão apoiados, até um máximo de €25 mil euros/ano. As propostas de-
vem ser consistentes, informadas e sustentadas, assentes em parcerias alargadas, passíveis de avaliação e potencial 
de replicação. 
 
Podem concorrer organizações não lucrativas com projetos que promovam a inclusão social de cidadãos em situação 
de maior vulnerabilidade social, tendo em vista a promoção do encontro e diálogo entre diferentes - em termos soci-
ais, etários, culturais, entre outros -, e também a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social e territo-
rial. 

 Mais informações em:http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=4448 

 

 

 

 
Estão abertas, até 30 de setembro, as candidaturas ao Prémio de Inovação Tecno-
lógica Engenheiro Jaime Filipe. 

Podem candidatar-se pessoas individuais com mais de 18 anos, residentes em Por-
tugal, assim como as empresas com sede em território nacional. 

 Os Prémios de Inovação Tecnológica "Eng.º Jaime Filipe" são entregues no evento de comemoração 
do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no dia 3 de Dezembro. 

Este Prémio, promovido desde 2001, homenageia o Engenheiro que se dedicou em vida à defesa do 
exercício de cidadania e inclusão social das pessoas com deficiência. 
Mais informação em http://www.inr.pt/content/1/1149/premio-jaime-filipe 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As candidaturas decorrem até 25 de Setembro de 2015 e devem ser apresentadas via e-mail (para 
geral@convoluntariado.pt), através do envio do formulário de candidatura, em anexo, e dos 
documentos referidos no mesmo. 

Podem candidatar-se voluntários e respetivos projetos de voluntariado apresentados por organizações 
de voluntariado ou promotoras de voluntariado, legalmente constituídas e sediadas em território 
nacional. Cada organização pode apresentar mais de uma candidatura. 

O prémio consta de um troféu, consubstanciado numa peça de cristal, acompanhado de um certificado 
emitido no nome do vencedor. A organização proponente receberá também um certificado, mencionando 
o nome do projeto associado ao vencedor. 

Objetivos do Troféu Português do Voluntariado 

- Promover o voluntariado como exercício de cidadania ativa e envolvimento de todos para o bem comum; 

- Valorizar o voluntariado que contribua para a melhoria das condições de vida de pessoas e comunidades, 
particularmente as que estejam em situação ou risco de exclusão; 

- Promover a defesa do ambiente e dos animais; 

- Divulgar boas práticas de voluntariado para incentivar a sua replicação e/ou a realização de novos 
projetos de voluntariado. 

Os projetos de voluntariado candidatos devem ser enquadrados nos seguintes âmbitos: 

Ação Cívica e Comunitária | Ação Social | Ciência e Cultura | Cooperação para o Desenvolvimento | Defesa 
do Consumidor | Defesa do Património e do Ambiente | Proteção Animal | Desenvolvimento da Vida 
Associativa e da Economia Social e Solidária | Direitos Humanos | Educação | Emprego e Formação 
Profissional | Proteção Civil | Integração Social | Saúde. 

Para mais informações por favor consulte o Regulamento do Troféu Português do Voluntariado em 
http://www.convoluntariado.pt/ 

 ou contacte: 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
Av. Júlio Dinis n.º23, 1º esq. 1050-130 Lisboa 
geral@convoluntariado.pt 

http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=4448
http://www.inr.pt/content/1/1149/premio-jaime-filipe
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ATIVIDADES IPSS 
 

 

Lino Maia 
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INFORMAÇÃO DIVERSA 
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CNIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Festa da Solidariedade tem este ano o epicentro em Évora. É a nona edição 

desta iniciativa da CNIS que tem como objetivo a promoção e divulgação da 

SOLIDARIEDADE. Começou em Lisboa, em Setembro de 2007, seguiu para 

Barcelos, passou por Viseu, Castelo Branco, Santarém, Faro, Guarda, Porto 

e agora chega a Évora. 

A chegada da Chama da Solidariedade a Évora será no dia 11 de Setembro 

à noite, com animação proporcionada por Instituições do distrito, mostrando 

também as atividades culturais e recreativas das IPSS. No dia 12 a animação 

decorrerá durante todo o dia com horário a enviar posteriormente.  

As Instituições associadas ainda podem realizar a sua inscrição para 

participação na Festa, usando a ficha de inscrição já remetida, para o email 

da CNIS: cnis.porto@mail.telepac.pt 

Lino Maia 

 

mailto:cnis.porto@mail.telepac.pt

