NOTÍCIAS À SEXTA
03.06.2016

INFORMAÇÕES DA CNIS

Conteúdos deste “Noticias à Sexta”:

» Pré Escolar – candidaturas 2014/15 (pg.1)
Programa de Expansão e

» Legislação (pg. 2)
» Candidaturas (pg. 2)

Desenvolvimento da

» Atividades UDIPSS (pg. 4)
» Atividades IPSS (pg.

Educação Pré Escolar 2014/2015

7)

» Informações diversas (pg.10)

Relativamente às candidaturas ao Programa
de Expansão e Desenvolvimento da Educação
Pré-Escolar 2014/2015 submetidas via online, muitas Instituições, segundo informação do IGFE, não concluíram o seu preenchimento.

Assim, o IGFE informa que, uma vez que o procedimento no ano letivo 2014/2015 teve algumas
alterações relativamente aos anteriores e no sentido de evitar que as Instituições em causa sejam prejudicadas, irá proceder à reabertura da plataforma para possibilitar a conclusão do
preenchimento das candidaturas incompletas.
Neste sentido informa-se que a plataforma estará disponível para conclusão dos processos
no período de 6 a 9 de Junho em, www.igefe.mec.pt/IPSS/Login.aspx.
As Instituições cujo as sedes não têm salas atribuídas, deverão desactivar as mesmas.
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LEGISLAÇÃO

Regulamento Especifico Capital Humano
Terceira alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015,
de 2 de março

Lista produtos de apoio (a que pessoas
com deficiência e pessoas com incapacidades temporárias podem recorrer)
DESPACHO N.º 7197/2016 - DIÁRIO
DA REPÚBLICA N.º 105/2016, SÉRIE
II DE 2016-06-01
745 87625

PORTARIA N.º 148/2016 - DIÁRIO DA REPÚ
BLICA N.º 99/2016, SÉRIE I DE 2016-052374498467

CANDIDATURAS

5ª Edição do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio

Candidaturas entre 1 e 30 de junho de 2016
Este Prémio destina-se a homenagear as pessoas singulares e
coletivas que, em cada ano, mais se tenham distinguido no setor da Economia Social e será atribuído nas seguintes categorias:
a) Inovação e sustentabilidade,
b) Estudos e Investigação
c) Formação Pós-graduada
d) Trabalhos escolares
Nesta edição é de destacar a parceria com a iniciativa Portugal Inovação Social, com enfoque especial na categoria de Inovação e Sustentabilidade, prevendo-se a divulgação e promoção especial
das candidaturas elegíveis recebidas e dos seus premiados nesta categoria.
As instruções e os formulários encontram-se disponíveis no site da CASES http://www.cases.pt/
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7ª Edição do Prémio Manuel António da Mota

Candidaturas até ao dia 3 de julho de 2016
Em 2016, a 7ª Ediação do Prémio Manuel António da Mota
será dedicada ao tema da Solidariedade Social, sob a
epígrafe “Portugal Solidário”, retomando com algumas
adaptações (estão includídos os temas da educação e do
emprego) o tema da 1ª edição em 2010. Consagrará
instituições que se distingam na apresentação de
projectos nos domínios da educação, emprego e combate
à pobreza e à exclusão social e contribuam assim para o
desenvolvimento sustentável do país e a construção de
uma sociedade mais justa, coesa e solidária.
Todos os elementos de informação relativos ao Prémio
estarão patentes no sitio da internet da Fundação
(www.fmam.pt)

Prémio FNAS

Candidaturas de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2016
A atribuição dos “Prémios FNAS” é uma iniciativa conjunta
da DGE, CNIS, e ANMP e do SICAD, no âmbito do Fórum
Nacional Álcool e Saúde.
Aos “Prémios FNAS” podem candidatar-se entidades portuguesas que tenham desenvolvido, a nível local, um projeto com relevância para alguma das categorias de prémios deste concurso, que tenha sido elaborado ou concluído nos anos de 2014 ou 2015.
Desta forma podem candidatar-se: a. Agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas, da rede pública, do ensino básico e secundário e escolas particulares e cooperativas com contrato de associação, do ensino básico e secundário; b. Instituições de Solidariedade Social / Organizações Não Governamentais;
Mais informações em: http://www.dge.mec.pt
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Bolsas ES JOVEM/NOS ALIVE 2016
Candidaturas até 19 de junho
À semelhança da edição anterior, serão atribuídas duas
Bolsas ES JOVEM/NOS ALIVE, cujo objetivo é apoiar dois
projetos inovadores e sustentáveis na área da economia
social. A cada um dos projetos vencedores será atribuído um
valor de 5 mil euros e apoio técnico. Podem candidatar-se
iniciativas promovidas por jovens dos 18 aos 35 anos.
Informações: bolsasesjovem@cases.pt / www.cases.pt

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS

Promovido pela UDIPSS-BRAGA
No seguimento do Plano de Ação da Direção da UDIPSS-BRAGA e
conscientes da importância de nos aproximarmos das IPSS, leva a
efeito no mês de Junho as seguintes nos concelhos de
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Promovido pela UIPSS-Bragança

Sessão Formativa l 07 de Junho
“A Avaliação de Desempenho nas IPSSs”
Salão Polivalente da Fundação Betânia, Edifício 2
Inscrições: uipssdb@gmail.com

Promovido pela UDIPSS-ÉVORA

Sessão Formativa l 14 de Junho
“Gestão de Recursos Humanos – horários, escalas de
serviço e retribuições”
Inscrições Abertas: geral@udipss-evora.pt | trainingcentre@f3m.pt´
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Promovido pela UDIPSS-SANTARÉM

Sessões de Esclarecimento
“ A Avaliação de Desempenho nas IPSS”
Dias: 14 de junho em Ourém; 15 em Abrantes; 16 de junho em
Salvaterra de Magos
Horário: 9h30 – 12h30
Mais informações e inscrições em: www.santarem.udipss.org

Promovido pela UDIPSS-AVEIRO

Sessão Formativa l 23 de junho
“As IPSS A Autoridade Tributária e a Avaliação de
Desempenho”
Inscrições e informações: uniãoipssaveiro@gmail.com
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INFORMAÇÕES /ATIVIDADES IPSS
Caminhada Entre Gerações
Dia: 05 de junho
Local: Centro Social de Tourigo, concelho Tondela
Esta Caminhada tem opção de 3 etapas:
Etapa1 Para todos: dos 5 aos 100 (1Km)
Etapa2 Andando pela natureza (6 km)
Etapa 3 Para os corajosos (10kms)
Inscrições: até ao dia 3 de junho para o e-mailL.centrosocialtouriho@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Caminhada “Solidariedade Sempre”
Dia: 07 de junho
Local: na sede social de S. Tiago às 14h00
Organização: S. Tiago, Associação de Solidariedade Social
de Areias (Santo Tirso)
Inscrição gratuita em : facebook/s.tiago.assa,
sede social S. Tiago e pelo contato: 252862773

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
1ª Caminhada Intergeracional
Dia: 10 de junho
Organização: Centro Paroquial de Reboreda, Vila Nova de Cerveira
Inscrições e mais informações consultar:
http://www.centroparoquialreboreda.org/

………………………………………………………………………………………………………………………………..
“Há Feira na Terra”
Dia: 10 de Junho
Local: Largo do Passal (Sobrado) durante a manhã
Organização: A ADICE Associação para o Desenvolvimento Integrado
da Cidade de Ermesinde, e o CSE, Centro Social de Ermesinde em colaboração com a Associação das Coletividades de Valongo, que assim
apostam na criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização dos produtos locais e/ou regionais para a promoção do Concelho
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Gala Solidária
Dia: 11 de Junho
Local: Theatro Circo em Braga, pelas 21h00
Organização: APPACDM de Braga

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Caminhada olival Social
Dia: 12 de junho
Local: Quinta do Carvalho, às 9h30
Organização: Olival Social, Associação para o Desenvolvimento
Existem 2 percursos distintos: percurso família 1Km e percurso
adultos 5Km

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
I Congresso Internacional sobre Envelhecimento
Dias: 16 e 17 de junho
Local: Campus do Conhecimento e da Cidadania em Bencanta, Coimbra
Organização: Fundação Bissaya Barreto
Sob o tema “Mudanças e Desafios para a Sociedade”, a iniciativa promove diferentes abordagens sobre o fenómeno do envelhecimento demográfico e pretende reflectir sobre as adaptações sociais a introduzir numa sociedade que se
pretende moderna, dinâmica e para todas as idades.
Inscrições e informações através do email congressointernacional.fbb@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
15º Torneio de Futsal
Dias: 17 e 18 de junho
Local: Pavilhão de Desportos de Vila do Conde
Organização: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
As entidades participantes convidam toda a comunidade
vilacondense a assistir e a apoiar as equipas em campo.
Para o fazer, consulte o calendário de jogos no site da Santa Casa
(em www.scmvc.pt), entidade organizadora desta prova pela quarta
vez consecutiva
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Ação de formação – Gestão de Inteligência Emocional
Dias: de 29 de junho a 27 julho, quartas-feiras
Local: Sede do Centro Social de Soutelo, IPSS em Rio Tinto, Gondomar
Inscrições abertas junto da equipa educativa da instituição ou através
do e-mail: css@centrosocialsoutelo.org

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

No dia 14 de maio, realizou-se, o II Seminário de Educação Especial de
Vila Velha de Rodão, promovido pelo núcleo de educação especial.
A APACDM de Castelo Branco, esteve representada no segundo painel
com intervenções sobre: O Centro de Recursos de inclusão, um
programa de competências sociais e o papel do psicólogo no CRI

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Portal do Utente da Associação Portuguesa Protectora dos Diabéticos

No mês do seu 90.º aniversário, a APDP cria um Portal do Utente para facilitar o acesso aos serviços da
Associação. Marcação/remarcação de consultas, pedido de receitas médicas, acesso a análises e outras
informações úteis estão agora acessíveis online.
Para beneficiar destes serviços online basta aceder ao portal da APDP – www.apdp.pt
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DIVERSOS

UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA. PORTO
Pós-Graduação em
Gestão de Organizações
de Economia Social
5.ª edição – Pré-inscrições













A turma começa a ficar bem composta, mas há ainda lugar para mais pré-inscrições para a 5.ª
edição da Pós-Graduação em Gestão de Organizações de Economia Social da Católica Porto que
incluirá as seguintes unidades curriculares e disciplinas:
 Sustentabilidade das Organizações de Economia Social
o Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação Social
o Estratégia 2020, Mudanças no Estado Social e Sustentabilidade das Organizações de
Economia Social
o Marketing Social e de Causa Social
o Gestão da Angariação de Fundos em Organizações de Economia Social
o Transparência e Prestação de Contas na Gestão das Organizações de Economia Social
o Planeamento Estratégico das Organizações de Economia Social
o Métodos Participativos de Planeamento, Gestão e Avaliação do Impacto Social de
Projectos
o Boa Governação de Organizações de Economia Social e Liderança Servidora
 Gestão Estratégica de Pessoas
o Dimensões Estratégicas e Organizacionais da Gestão de Pessoas
o Análise e Transformação do Comportamento Humano nas Organizações
 Contabilidade, Fiscalidade e Enquadramento Jurídico
o Contabilidade Financeira das Organizações de Economia Social
o Contabilidade Orçamental das Organizações de Economia Social
o Regime Fiscal das Organizações de Economia Social
o Regime Laboral das Organizações de Economia Social e Principais Questões do Código
Contributivo
 Formação de Auditores Internos da Qualidade
o Sistemas de Gestão da Qualidade: ISSO 9001:2008
o Modelos de Avaliação das Respostas Sociais do Instituto da Segurança Social
o Metodologias de Auditoria
A duração da pós-graduação é de 270 horas lectivas.
É possível a inscrição só nalgumas unidades curriculares, conforme o
interesse do aluno.
A frequência desta pós-graduação poderá permitir a obtenção de créditos para a parte escolar
do Mestrado em Economia Social da Católica Porto.
A aprovação na unidade curricular de gestão da qualidade permitirá o acesso ao Certificado de
Auditor Interno da Qualidade a emitir pela APCER para os alunos que o requerem e que tiverem
a experiência profissional necessária para o efeito.
A taxa de inscrição é de 250€ e o custo das propinas para a totalidade das unidades curriculares
é de 2000€, com a possibilidade de pagamento mensal.
Site da Pós-Graduação:
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoeseconomia-social
Contactos
o Secretariado: Cristina Crava (ccrava@porto.ucp.pt; Tel. 226196202/43)
o Direcção da Pós-Graduação: Prof. Américo Mendes (amendes@porto.ucp.pt)
Data de início provável: Junho de 2016
Entidades parceiras: Montepio Geral, Vieira de Almeida & Associados, APCER, SInASE, A3S –
Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector

Lino Maia
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