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» Estudo  

“Diagnóstico de Saúde da População Servida pelas IPSS  
associadas da CNIS” 

 
 

A CNIS apresenta a síntese dos principais resultados do Diag-

nóstico de Saúde da população servida pelas IPSS associadas 
na CNIS.  
 
Muito brevemente, será disponibilizado o Estudo completo em 
formato e-book 
 
 
 

 

  Relatório de Avaliação da 
Atividade das Comissões 
de Proteção de Crianças e 
Jovens 2017 

 

     Anexos-Relatorio-CPCJ.pdf 

  

 
 

 
 
» Protocolos RSI – Questionário Associadas CNIS 
 
A CNIS está a proceder à identificação das suas associadas com Protocolos RSI em vigor, tendo em 
vista a recolha e tratamento de informação estatística que permita quantificar o trabalho desenvolvido pelas 
Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
Deste modo, solicitamos a todas as Instituições com Protocolo RSI que, por favor, procedam ao preenchi-
mento deste formulário, até ao próximo dia 27 de julho. A resposta é breve e a informação a recolher 
reveste-se de grande importância para a CNIS, pelo que agradecemos, antecipadamente, toda a colabora-
ção. 

Se não conseguir aceder ao formulário, siga, por favor, este link  https://goo.gl/forms/rdFtQMXKc5gjYPR43. 
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Tribunal Constitucional 
                             

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

319/2018 - Diário da República n.º 

131/2018, Série I de 2018-07-10 
Declara inconstitucionais, com força obriga-
tória geral, as normas dos n.os 1 a 3 do artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro [regime jurídico em matéria de se-
gurança contra incêndio em edifícios (SCIE)], 
tanto na redação que lhe foi conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outu-
bro, quanto na sua versão originária. 

 

 
   »          DGS - Abertura de concursos para financiamento de projetos para entidades coletivas  
                        privadas sem  fins lucrativos, no âmbito Programa Nacional para a Saúde Mental

 

As candidaturas devem ser submetidas, através da plataforma eletrónica SIPAFS disponível em http://si-
pafs.min-saude.pt/inicio  até dia 25/07/2018 às 23h59m. 

Programa Nacional para a Saúde Mental: 

 Concurso Nº 24/2018 - Desenvolvimento de pro-
jeto no contexto da promoção da saúde mental na 
gravidez e no 1º ano de vida da criança, em pelo 
menos três das cinco regiões de saúde. 

 Concurso Nº 25/2018 - Desenvolvimento de pro-
jeto no contexto de respostas de proximidade ao 
nível da prestação de cuidados e da reinserção 
de crianças e jovens com doença mental a ser de-
senvolvido nos concelhos de Lisboa, de Oeiras e 
de Cascais 

 Concurso Nº 26/2018 - Desenvolvimento de pro-
jeto no contexto da prevenção de comportamen-
tos mal adaptativos e de risco, nomeadamente 

autolesivos dos alunos, em escolas de ensino ar-
tístico, em pelo menos três das cinco regiões de 
saúde. 

  
 Concurso Nº 27/2018 - Desenvolvimento de pro-

jeto no contexto da saúde mental e trabalho, em 
pelo menos uma das cinco regiões de saúde. 

 Concurso Nº 28/2018 - Desenvolvimento de pro-
jeto no contexto da saúde mental e catástrofes. 

 Concurso Nº 29/2018 - Desenvolvimento de pro-
jeto no contexto da luta contra o estigma e litera-
cia em saúde mental. 

 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

ALG - Programa Operacional Regional do 
Algarve 
Programa de Parcerias para o Impacto  
 
Data de Início: 13/07/2018 - 09:00 
Data de encerramento: 04/09/2018 - 18:00 
Domínio: Inclusão Social e Emprego 
 
AVISO ALG-34-2018-12  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674377/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674377/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115674377/details/maximized?serie=I&day=2018-07-10&date=2018-07-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439866/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70497202/details/normal?l=1
http://sipafs.min-saude.pt/inicio
http://sipafs.min-saude.pt/inicio
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/edital-concurso-n24-2018-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/edital-concurso-n25-2018-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/edital-concurso-n26-2018-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/edital-concurso-n27-2018-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/edital-concurso-n28-2018-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/edital-concurso-n29-2018-pdf.aspx
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=20ce6787-68ff-4fcc-97dd-22d048b0ca67
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Manual de Apoio à Formalização de pedidos à Demonstração de Interesse para as respostas e tipologia-

não elegíveis no PROCOOP-1º Aviso de 2018  

                                  (Data da publicação: 09 de julho de 2018) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
»  PROCOOP - Formalização de candidaturas à demonstração de interesse 
 
A CNIS relembra as suas associadas que se en-
contra a decorrer a formalização dos pedidos para 
celebração de novos/revisão de acordos de coo-
peração para as respostas não elegíveis na 1ª fase 
de candidaturas de 2018 ao PROCOOP, devendo 
a mesma ocorrer nos seguintes termos:  
 
1.Relativamente às respostas sociais elegíveis fi-
nanciadas pelo Programa de Alargamento da 
Rede de Equipamentos Sociais (PARES), para os 
lugares financiados, deverá ser seguido o procedi-
mento instituído até à data, ou seja, os pedidos de-
verão ser formalizados junto dos Centros Distritais 
do ISS, I.P., atendendo a que são do conheci-
mento dos serviços da Segurança Social os luga-
res financiados e não financiados pelo PARES; 
 

 
2.Quanto às outras respostas sociais não elegíveis 
no âmbito do 1º aviso de abertura de candidaturas 
de 2018 ao PROCOOP e que não apresentam um 
carácter inovador, isto é, que constam das nomen-
claturas em vigor, nomeadamente, Serviço de 
Apoio Domiciliário, Educação Pré-Escolar e Lar de 
Apoio, os pedidos devem ser formalizados através 
dos formulários disponíveis na Segurança Social 
Direta, até ao dia 12 de agosto de 2018; 
 
3.No que concerne às restantes respostas sociais 
não elegíveis no âmbito do 1º aviso de abertura de 
candidaturas de 2018 ao PROCOOP mas que têm  
 
 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/15817750/Manual%20de%20Apoio%20à%20Formalização%20de%20pedidos%20à%20Demonstração%20de%20Interesse%20para%20as%20respostas%20e%20tipologias%20não%20elegíveis%20no%20PROCOOP/a569dfb6-6ec4-4baf-9f40-a64001ab0264
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um carácter inovador, a demonstração de inte-
resse deve ser formalizada através do preenchi-
mento 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-so-
cial.pt  até ao dia 30 de novembro de 2018, no qual  
 

 
a entidade fará a apresentação do projeto em 
causa. 
Mais informações através dos contactos do Insti-
tuto da Segurança Social, I.P, Gabinete de Plane-
amento e Estratégia (GPE): telefone 300 310 997; 

e-mail: iss-procoop@seg-social.pt. 

 

»  Entrega de Contas Anuais na plataforma OCIP 

 

A CNIS informa as suas associadas que, face aos 

constrangimentos sentidos pelas IPSS, o prazo 

para a apresentação das contas relativas ao ano 

de 2017 foi prorrogado, pelo Instituto da Segu-

rança Social, I.P, até dia 31 de julho de 2018. 

 

Mais informação através da consulta do Guia Prá-

tico do ISS, I.P Orçamento e Contas de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social   

 
 

 Passo-a-passo - Realização da Prova Escolar através da Segurança Social Direta 

 
 
 

 
 

 
 
 
Lançamento Da Coletânea “Dizer a Infância” 
 
15 de julho   I   19h00 
 
Para comemorar o seu 15º aniversário, a Associação Meninos de Oiro,  
em Azeitão, vai lançar uma bonita coletânea de textos sobre a infância 

 
 
 

 

Tertúlia intitulada “Os filhos do Divórcio” 
 

19 de julho   I   21h00 
 

Café do Rio-Esplanada Bar 
 
É uma iniciativa da IPSS ASAS de Santo Tirso. 
A Tertúlia será dinamizada pelo Juiz Joaquim Manuel Silva, Juiz no Juízo de 
Família e Menores de Mafra. 
Participação gratuita. Inscrição através do email geral.cafap.sc@asassts.com 

 

mailto:iss-procoop@seg-social.pt
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24814/N42%20orcamento_contas_ipss/16ea2038-9d99-4c43-861e-8b02a80e482d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24814/N42%20orcamento_contas_ipss/16ea2038-9d99-4c43-861e-8b02a80e482d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14714161/Monofolha%20prova%20escolar%202018/aa19f30c-997b-47d0-bb0e-2887260edd20
http://rotass.cnis.pt/
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1º Encontro de Diretoras Técnicas de Instituições Sociais 
 

 
No dia 28 de junho, o Centro Social Amigos da Lar-
dosa organizou o 1º Encontro de Diretoras Técnicas 
de Instituições Sociais do concelho de Castelo 
Branco. 
Estiveram presentes o Sr. Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal de Castelo Branco, o Sr Presidente 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Sr. Di-
retor do Centro de Emprego e Formação Profissional 
de Castelo Branco, o Sr. Presidente da Junta da Fre-
guesia de Lardosa, a Presidente da União Distrital 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

de Castelo Branco, 
entre outras perso-
nalidades. 
 
O orador convidado 
foi o Sr. Dr. Luís Ja-
cob, personalidade 
muito conhecida na 
área social, tendo  
 
 
 

 
centrado a sua palestra nos conflitos entre colabo-
radores e entre utentes e apresentado algumas so-
luções para ultrapassar esses mesmos conflitos.  
 

A Professora Doutora 
Maria João Guardado 
Moreira, docente do 
IPCB foi a modera-
dora da sessão. 
No final, um grupo de 
4 alunos da ESART 
brindou-nos com um 
belo momento musi-

cal. 
Poderemos dizer, que apesar do Centro Social Ami-
gos da Lardosa ser uma pequena Instituição, conse-
guiu organizar um evento, que teve um sucesso ab-
soluto, a fazer crer pela opinião recolhida junto dos 
vários participantes, técnicas e presidentes de 
IPSS’s do concelho de Castelo Branco, que estive-
ram presentes em grande número, poderemos 
mesmo dizer, que praticamente todas as Instituições 
estiveram representadas

. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Marcelo: "É tempo de deixarem de existir vários 
Portugais"  

"Nos tempos de crise se não tivessem existido 

as Misericórdias e outra IPSS e outras institui-

ções da chamada economia social eu per-

gunto-me quais ... 
 

Solidariedade: Presidente da República asso-
ciou-se a comemorações dos 500 anos da ...  
A sessão contou com a participação do bispo de 
Bragança-Miranda, D. José Cordeiro; do presi-
dente da União das Misericórdias Portugue-
sas, ... 
 

 
 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/marcelo-e-tempo-de-deixarem-de-existir-varios-portugais-9562783.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTQ1NDQ4ODUxNDkxOTM0NzYyNDIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFDpCXE-IVccPz5iLE5mkKv4FahbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/marcelo-e-tempo-de-deixarem-de-existir-varios-portugais-9562783.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTQ1NDQ4ODUxNDkxOTM0NzYyNDIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFDpCXE-IVccPz5iLE5mkKv4FahbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/solidariedade-presidente-da-republica-associou-se-a-comemoracoes-dos-500-anos-da-misericordia-de-braganca/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzQ0NDA4NzgwMTE5NjU1NDg1MjIbOGJjNjQwOGNjZmFmNDViMDpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNF13mTPrGJmnlg0Qde82G3Zej1W4g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/solidariedade-presidente-da-republica-associou-se-a-comemoracoes-dos-500-anos-da-misericordia-de-braganca/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzQ0NDA4NzgwMTE5NjU1NDg1MjIbOGJjNjQwOGNjZmFmNDViMDpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNF13mTPrGJmnlg0Qde82G3Zej1W4g
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O AgitÁgueda, que este 
ano se realiza entre os dias 
7 e 29 de julho, obteve, no 
dia 30 de janeiro, um reco-
nhecimento internacional, 
o selo FEST300 2018 - The 
World's Best Festivals/ Os 
Melhores Festivais do 
Mundo. 
 

Governo dos Açores desafia instituições a pro-
moverem parcerias entre si no apoio social  

Para Vasco Cordeiro, o investimento público do 

Governo Regional numa determinada IPSS pode 

cobrir as necessidades de uma outra instituição 

no ... 
 

Programa Incorpora apoia 32 entidades sociais 
a promover contratação de pessoas em risco  

Trinta e duas entidades sociais vão receber 

apoio do programa Incorpora para promover a 

contratação pelas empresas portuguesas de 

pessoas em ... 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Novos apoios para projetos de ONG I Financiamento para projetos de intervenção social 
 
Estão abertas as candidaturas para Organizações 
Não Governamentais portuguesas que desenvol-
vam projetos para a promoção da participação de-
mocrática, da cidadania ativa e dos direitos huma-

nos, bem como projetos que reforcem a sustenta-
bilidade e a capacidade da sociedade civil portu-
guesa. Os novos concursos decorrem até ao final 
de outubro

. 

 Eixo 1 – Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica 

 Eixo 2 – Apoiar e defender os direitos humanos 

 Eixo 3 – Empoderar os grupos vulneráveis 

 Iniciativas de Cooperação Bilateral 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A Plataforma da CNIS ROTASS  dispõe de um Fórum disponível para utilizadores 
registados, estando na presente data, em discussão interativa, o tópico  Regulamento 
Disciplinar . 
 

 
Lino Maia 

 

 DIVERSOS 

Dia das Medicinas Naturais 
 
Dia:15 de julho, entre as 10h00 
e as 18h00 
  
Local: Quinta da Fidalga, em 
Arrentela 
Mais informações aqui 

 

 

https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=1450
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.acorianooriental.pt/noticia/governo-dos-acores-desafia-instituicoes-a-promoverem-parcerias-entre-si-no-apoio-social-290098&ct=ga&cd=CAEYACoTOTA1NDcyMDMwMjkyODI4NzA2OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEQelX8mcCuzT4XFRsbEfnxv70pqQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.acorianooriental.pt/noticia/governo-dos-acores-desafia-instituicoes-a-promoverem-parcerias-entre-si-no-apoio-social-290098&ct=ga&cd=CAEYACoTOTA1NDcyMDMwMjkyODI4NzA2OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEQelX8mcCuzT4XFRsbEfnxv70pqQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/programa-incorpora-apoia-32-entidades-sociais-a-promover-contratacao-de-pessoas-em-risco-9581151.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4NTAxMDAxNzA5MDUyNTc4NjMyGzliYzY5MDk1Mjg0ZjFiNGU6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNEXDi2lysSt4i9u7wu4t4xXASxCwQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/programa-incorpora-apoia-32-entidades-sociais-a-promover-contratacao-de-pessoas-em-risco-9581151.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA4NTAxMDAxNzA5MDUyNTc4NjMyGzliYzY5MDk1Mjg0ZjFiNGU6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNEXDi2lysSt4i9u7wu4t4xXASxCwQ
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/concursos-abertos/
http://rotass.cnis.pt/
http://www.cm-seixal.pt/evento/dia-das-medicinas-naturais
http://www.cm-seixal.pt/evento/dia-das-medicinas-naturais

