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Nota: A CNIS tem sido contatada por diversas Instituições com dúvidas na elaboração das candidaturas  

que atualmente decorrem no âmbito do PROCOOP, e informa que já contactou o ISS, I.P. para obter 

mais esclarecimentos. 

 

Índice 

 
 
Legislação                                     2 

Imprensa                                      3 

Candidaturas                               4 

UDIPSS/Federações                   5                                                    

IPSS                                               7 

Diversos                                    9 

 

PROCOOP - Formalização de candidaturas à demonstração de 
interesse 

Formalização de candidaturas à demonstração de interesse de celebra-
ção de novos acordos de cooperação e de revisão de acordos em vigor 
para respostas não elegíveis no âmbito do 1º aviso de abertura de can-
didaturas ao PROCOOP, que decorreu entre 22 de maio e 9 de junho de 
2017. 

… 

1.Relativamente às respostas sociais elegíveis financiadas pelo Programa 
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), para os 
lugares financiados, deverá ser seguido o procedimento instituído até à 
data, ou seja, os pedidos deverão ser formalizados junto dos Centros 
Distritais do ISS, I.P., atendendo a que são do conhecimento dos serviços 
da Segurança Social os lugares financiados e não financiados pelo PARES. 

2.Quanto às outras respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1º aviso 
de abertura de candidaturas ao PROCOOP e que não apresentam um 
carácter inovador, isto é, que constam das nomenclaturas em vigor, os 
pedidos devem ser formalizados através dos formulários disponíveis na 
Segurança Social Direta entre 19 de junho e 14 de julho de 2017. Não serão 
aceites candidaturas à demonstração de interesse para a resposta social 
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), dado que proceder-se-á à abertura de 
uma fase específica de candidaturas ao PROCOOP no 2.º semestre de 
2017, uma vez concluído o processo de revisão a que a resposta será 
sujeita, conforme previsto no recente Compromisso de Cooperação para o 
Setor Social e Solidário (2017 -2018). Manual de apoio à submissão 
disponível em “Apoios Sociais e Programas > Programas de apoio ao 
desenvolvimento social > PROCOOP”. 

3.No que concerne às restantes respostas sociais não elegíveis no âmbito 
do 1º aviso de abertura de candidaturas ao PROCOOP mas que têm um 
carácter inovador, a demonstração de interesse deve ser formalizada 
através do preenchimento do formulário, disponível no separador “Apoios 
Sociais e Programas > Programas de apoio ao desenvolvimento social > 
PROCOOP”, a remeter para o e-mail ISS-PROCOOP@seg-social.pt até ao 
dia  31 de outubro de 2017, no qual a entidade fará a apresentação do 
projeto em causa. 

Manual de Apoio à Formalização de Candidaturas à 
Demonstração de Interesse 

Para as Respostas e Tipologias não Elegíveis no 1º Aviso do PROCOOP 

 

 

 

A apresentação das sessões sobre o Compromisso de Cooperação 2017-2018 

pode ser consultada no site da CNIS (www.cnis.pt) em “Informações” 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/procoop-formalizacao-de-candidaturas
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/procoop-formalizacao-de-candidaturas
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15237898/PROCOOP_Manual_Apoio_Pedidos_RS_nao_elegiveis_1%C2%BA_Aviso/4451e921-a75b-41ce-8101-d2417fc7f46a
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15237898/PROCOOP_Manual_Apoio_Pedidos_RS_nao_elegiveis_1%C2%BA_Aviso/4451e921-a75b-41ce-8101-d2417fc7f46a
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2015/09/Apresentação-Compromisso-Cooperação-2017-2018.pdf
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Resolução da Assembleia da República n.º 

121/2017 - Diário da República n.º 117/2017, 

Série I de 2017-06-20107535166 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Recomendações ao Governo no âmbito do apoio 
às pessoas com deficiência 

Resolução da Assembleia Legislativa da Re-

gião Autónoma da Madeira n.º 16/2017/M - Di-

ário da República n.º 117/2017, Série I de 

2017-06-20107538576 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA 

Recomenda ao Governo da República o reforço 
de verbas às instituições particulares de solidari-
edade social da Região Autónoma da Madeira 

Decreto-Lei n.º 72/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21107541408 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de 
longa duração e de muito longa duração 

Isenção total ou parcial da TSU na contratação de jovens e desempregados: 

Trabalhadores abrangidos Incentivo Duração 

Jovens até 30 anos à procura do 1º emprego 
com contrato sem termo 

Redução em 50% da taxa contributiva da 
entidade empregadora 

5 anos 

Desempregados de longa duração que se 
encontrem inscritos no IEFP há 12 meses ou 

mais 

Redução em 50% da taxa contributiva da 
entidade empregadora 

3 anos 

Desempregados de muito longa duração 
com 45 anos ou mais que se encontrem in-

critos no IEFP há 25 meses ou mais 

Isenção da taxa contributiva da entidade 
empregadora 

3 anos 

 

 

Portaria n.º 194/2017 - Diário da República n.º 118/2017, Série I de 2017-06-21107541410 
SAÚDE 

Procede à sexta alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que define as condições em que o 
Serviço Nacional de Saúde assegura os encargos com o transporte não urgente de doentes que seja 
instrumental à realização das prestações de saúde 

Portaria n.º 155/2017 - Diário da República n.º 
118/2017, Série II de 2017-06-21 107524768 
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretá-
rios de Estado do Orçamento e da Saúde 
Autoriza o SICAD - Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

a assumir um encargo plurianual até ao mon-
tante de 264.847,20 EUR (duzentos e sessenta 
e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete euros 
e vinte cêntimos), isento de IVA, referente à atri-
buição de financiamento público a pessoas cole-
tivas privadas sem fins lucrativos no âmbito dos 
Programas de Respostas Integradas

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535166/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535166/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107535166/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107538576/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107538576/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107538576/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107538576/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541408/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107541410/details/maximized?serie=I&day=2017-06-21&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/572591/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107524768/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-06-21&date=2017-06-01&dreId=107524755
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107524768/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-06-21&date=2017-06-01&dreId=107524755
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  Incêndios: IPSS empenhadas no «acolhimento de emergência» às populações 
de Pedrogão Grande Agência EcclesEm entrevista hoje Agência ECCLESIA, o 
padre Lino Maia, presidente da CNIS, refere que neste momento a prioridade está 
no “acolhimento de ... 

  Economia social vale 80 milhões no distrito  

Reconquista  - Castelo Branco 
... as instituições particulares de solidariedade social pelo trabalho meritório. ...  
 
 
  IPSS de Coimbra associam-se a onda de solidariedade a favor das vítimas dos incêndios de ...  
Notícias de Coimbra  
A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS) do Distrito de Coimbra associa-se 
à solidariedade a favor das vítimas dos ... 
 
 

Comunicado do Conselho de Ministros de 22 de junho (extrato) 

1. O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação de um fundo de apoio à revitalização das áreas afetadas 
pelos incêndios ocorridos na última semana nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedró-
gão Grande. 
Este fundo, de âmbito social, tem o objetivo de gerir os donativos entregues no âmbito da solidariedade demons-
trada dando-lhe um destino coordenado de apoio à revitalização das áreas afetadas, garantindo prioritariamente a 
reconstrução ou reabilitação de habitações e o seu apetrechamento, designadamente mobiliário, eletrodomésticos 
e utensílios domésticos. Este apoio complementa o apoio público existente nas áreas da Segurança Social, do 
Planeamento e Infraestruturas, da Economia, da Agricultura e da Habitação.  

O Governo pretende, deste modo, garantir uma maior eficiência, não só na gestão desses recursos, mas também 
na sua afetação aos que dele necessitam, promovendo um reforço da celeridade em todo o processo, com a 
participação de representantes das autarquias de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande e 
do sector social local. 

Os donativos que integram este fundo resultam do enorme esforço nacional de solidariedade prestado pelos por-
tugueses desde o primeiro momento, procurando atenuar os prejuízos patrimoniais sofridos pelas populações dos 
referidos concelhos, a que se juntou o apoio financeiro de várias entidades internacionais. 

4. Foram alterados os termos e as condições para o acesso à profissão e o exercício da atividade de ama. 
 
O presente decreto-lei vem determinar que o exercício da atividade de ama termina por cessação ou interrupção 
da atividade da mesma, tendo em conta a situação efetiva desta 
 

 

 

I M P R E N S A 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/incendios-ipss-empenhadas-no-acolhimento-de-emergencia-as-populacoes-de-pedrogao-grande/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDY1MjU4NTgxNjU3MTA1MDg2NDIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGLYUdLyq1331vw5MRg_lFD7ZevMw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/incendios-ipss-empenhadas-no-acolhimento-de-emergencia-as-populacoes-de-pedrogao-grande/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDY1MjU4NTgxNjU3MTA1MDg2NDIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGLYUdLyq1331vw5MRg_lFD7ZevMw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.reconquista.pt/articles/economia-social-vale-80-milhoes-no-distrito&ct=ga&cd=CAEYACoTNTE5Mjk4ODgyMDEzNzQ5MjE3MDIZMjQ5OTE1MGMyMjY4ZTZkYjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEVCWgQK9uMz8TZKelNCQPimVhY3g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdecoimbra.pt/ipss-coimbra-associam-onda-solidariedade/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTU5MTM3NTgzMzc2MjkyNzg2NzIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHyAuIYikWBnIo48KoyJbk0dikFBw
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Abertura de concursos para apresentação de candidaturas ao PO ISE 

Para mais informações, clique aqui.  

 

 

 

 

Audiência de Interessados 

Entidades candidatas a acreditação e a renovação de acreditação de centros de Recursos 

para a Inclusão (CRI) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiência Energética Solidária 
Candidaturas 

 
O objetivo do Projecto Eficiência Energética 
Solidária é a redução do consumo de ener-
gia elétrica e promoção do conforto energé-
tico de Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS). 
 
Mais informações e candidaturas  
clique aqui 

 

 

Prémio Cooperação e 

Solidariedade António Sérgio 

2017 – 6ª Edição 

Candidaturas até 30 e junho. 

As instruções e os formulários estão 

disponíveis no site da CASES 

(www.cases.pt)   

http://poise.portugal2020.pt/avisos-abertos
http://www.dge.mec.pt/noticias/ensino-especial/audiencia-de-interessados-centros-de-recursos-para-inclusao
http://www.dge.mec.pt/noticias/ensino-especial/audiencia-de-interessados-centros-de-recursos-para-inclusao
http://eficienciaenergeticasolidaria.pt/
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Sessão Informativa  
“Protocolo de cooperação 2017-2018” 
  
 Dia: 27 de junho pelas 10h 

 Local: auditório Municipal da Câmara da Guarda 

 Promovido pela UDIPSS-Guarda 

 

Inscrições aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminário 
“Direitos e Deveres dos 
Trabalhadores” 

 
Dia: 04 de julho das 9h30-17h 
Local: Auditório Professor 
Manuel Isidro Alves- Campus 
Camões, Braga. 

 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES 

UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

http://www.udipss-guarda.org/2017/06/14/inscricoes-sessao-informativa-protocolo-cooperacao-2017-2018/
http://www.udipss-guarda.org/2017/06/14/inscricoes-sessao-informativa-protocolo-cooperacao-2017-2018/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braga-a-direitos-e-deveres-dos-trabalhadores
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Comunicamos às Instituições associadas da UDIPSS Leiria que a instituição bancária 

"Montepio Geral", com a qual temos um protocolo de cooperação, está a desenvolver 

acções concretas de apoio a instituições e famílias no contexto da tragédia que assola 

o norte do nosso distrito. Estamos disponíveis para estabelecer as "pontes" necessárias à efectivação 

desta acção, fazendo chegar junto da instituição bancária qualquer solicitação, de qualquer natureza, da 

parte das nossas associadas. 

Solidariamente. 

P'la Udipss Leiria  । Rua Camilo Santos Barata, nº. 3  ।2410-042 LEIRIA 

Telf. 244 553 095    ।Web: www.udipss-leiria.pt   ।   Mail: udipss.leiria@gmail.com 
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“Conversas à Hora do Chá”   ।   "Alimentação: prazer ou saúde? O que 

podem os alimentos fazer pela nossa saúde!”, 
 
Dia: 28 de Junho (4ª feira), às 17h00 
Organização: Forum APOIO, sendo palestrante a Dra. Ana Leonor Perdigão, 
Nutricionista e Diretora da Nestlé Portugal, SA 
As “Conversas á Hora do Chá” tratam de assuntos relativos ao envelhecimento, 
aos direitos dos idosos, às doenças próprias da idade, aos comportamentos e 
muitos outros temas que interessam à população sénior e vão estar à volta da 
mesa e à hora do chá, numa conversa moderada por psicólogos, médicos e 
outros especialistas. 

 
 
 

Caminhada Solidária 
 
Dia: 25 de junho 
Organização: APPACDM de Vila Nova de Gaia, APPDA-Norte e a 
CerciGaia. 
 
Este evento tem por objetivo sensibilizar a comunidade para a inclusão 
das pessoas com deficiência. 
 
 

 
Workshop “40 anos de Poder Local Democrático. Que 
Impactos?” integrado na XXII Feira do Arroz Doce 
 
Dia: 29 de junho, com inicio às 14h07 
 
Dia: 30 de junho -  XXIII Concurso do Arroz Doce e no dia 1 de 
julho o XXII Feira do Arroz Doce da Comunidade – 30.06 a 01.07 
 
Organização: Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira 
 
 

 
Dia do Salto – teatro, convívio, doces, salgadinhos e sumos 
 
Dia: 30 de junho às 17h 
Promovido: Associação de Apoio à Saúde Mental, “O Salto” (Braga), 
celebra mais um aniversário da sua existência com o espetáculo de 
Teatro “À Feira, Senhores, À Feira”. 
Seguir-se-á um momento de convívio, doces, salgadinhos e sumos 

 
 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 

 

http://www.appacdm-gaia.org.pt/
http://www.cbesvf.org/
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25ª Festa do Padroeiro 
42 anos de Independência de Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe 

 
Dia: 2 de julho, com inicio pelas 19h30 com a Eucaristia, seguido de 
almoço partilhado e às 14h tarde cultural 
 
Organização: Centro Social 6 de Maio 

 
 
 
 
 
 
 

II Sunset Solidário 
 
Dia: 5 de julho, , pelas 18h30 
Local: Quinta de Bonjóia, Porto 
 
Organização: para assinalar o seu 12º Aniversário, a ONG “Mundo A 
Sorrir”  
O evento tem como objetivo angariar fundos, de forma a reforçar os 
projetos nacionais e internacionais da Mundo A Sorrir.  
 
A animar o evento estará o DJ Frauvrelle. 
 

 
 

CAMPANHA: Despertar os Sentidos - uma sala Snoezelen para a AFACIDASE 
 
O projeto Despertar os Sentidos - uma sala Snoezelen para a AFACIDASE tem como principal objetivo 
equipar a sala Snoezelen da AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com 
Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela) com diversos materiais, concebidos para estimular os 
sentidos dos nossos clientes. A AFACIDASE apoia pessoas com deficiência e incapacidade. As pessoas 
com deficiência têm, na sua grande maioria, necessidade de estímulo multissensorial e relaxamento 
 
Prazo limite: 03/07/2017 - 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mundoasorrir.org/
http://www.mundoasorrir.org/
https://novobancocrowdfunding.ppl.pt/afacidase
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Jornadas Preparatórias da Conferência da UNECE 

 
Uma sociedade sustentável para todas as 
idades – Realizar o potencial da longevidade”: 
é este o tema das “Jornadas Preparatórias da 
Conferência da UNECE”, que se realizam a 28 
de junho, no Centro de Congressos de Lisboa, 
organizadas pela Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa. 
  
Estas Jornadas, que antecedem a Conferência 
Ministerial da Comissão Económica das 
Nações Uni-das para a Europa (UNECE) sobre 
o Envelhecimento 2017, que terá lugar, em 
Lisboa, de 20 a 22 de setembro, pretendem ser 
um fórum privilegiado de debate e reflexão das 
e para as instituições que em Portugal 
desenvolvem trabalho nesta área. Queremos 
dar visibilidade ao que em Portugal se tem feito 
e ao que temos pela frente como desafios 
geracionais e civilizacionais. 
  
Inscreva-se nas Jornadas Preparatórias da 
Conferência da UNECE e participe neste 
momento alto de mobilização para “Uma 
Sociedade Sustentável para Todas as Idades”. 
 

 Para mais informações: 

jornadas@scml.pt 

www.mipaalisbon2017.pt 

www.unece.org/pau/ageing/ministerial_confe-

rence_2017.htm 

Referencial de Educação para a Saúde 
 

Este Referencial pretende ser uma 
ferramenta educativa flexível, passível de 
ser utilizada e adaptada em função das 
opções e das realidades de cada contexto 
educativo, desde a educação pré-escolar 
ao ensino secundário, nas suas diferentes 
modalidades, em qualquer disciplina ou 
área disciplinar. 
 Como documento de referência, 
orientador na promoção e educação para 
a saúde, contribui para o desenvolvimento 
integral das crianças e jovens, tornando-os 
mais aptos para uma cidadania ativa e 
responsável. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

mailto:jornadas@scml.pt
http://www.mipaalisbon2017.pt/
http://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2017.htm
http://www.unece.org/pau/ageing/ministerial_conference_2017.htm
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_vf_junho2017.pdf

