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Convocatória   I    Assembleia Geral Ordinária 

 

Fátima | 23 de março de 2019 | 09.45h 

 

     Relatório do Programa de Ação e Contas 2018   

 

 
 

» Foi convocado pelo CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 

Escritórios e Serviços de Portugal para o dia 27 de março de 2019, uma 

greve, abrangendo, nomeadamente, os trabalhadores a desempenhar 

funções nas instituições representadas pela CNIS e cujo “Pré-Aviso” se 

anexa. 
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A definição dos serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais, decorreu 

por acordo das partes -  CNIS e CESP – conforme teor do email da DGERT, em 14 de março de 2019: 

“Assunto: Reunião de negociação de serviços mínimos 

Exmos. Senhores, 

Atento o teor da comunicação eletrónica remetida pela CNIS a estes Serviços em 13.03.2019 e da 

comunicação eletrónica infra, remetida pela Direção do CESP, constata-se que ambas as partes acei-

tam que, durante a greve convocada pela referida associação sindical, que terá lugar no dia 27 de 

março de 2019, sejam assegurados os serviços mínimos e meios humanos fixados nas alíneas a) e 

b) do n.º 1 e o disposto no n.º 4 do Despacho Conjunto nº 10/2019, dos Ministérios do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde”. 

 

»  RGPD – esclarecimentos sobre a estratégia da CNIS 

 
 
A propósito da aplicabilidade do Regulamento Geral 
de Protecção de Dados (RGPD), a partir do passado 
mês de Maio de 2018, a CNIS, em resultado dos di-
versos desafios trazidos para as instituições por esta 
aplicabilidade, vem levando a cabo algumas acções 
que possam apoiar as suas associadas nos desafios 
que lhes coloca a adequada implementação daquele 
Regulamento. 
 
Assim, a CNIS promoveu 5 sessões de esclareci-
mento, por todo o país, entre 20 de Março e 14 de 
Maio de 2018, em parceria com o Dr. José Luís Mon-
teiro, advogado associado da Sociedade de Advoga-
dos F. Castelo Branco e Associados com experiência 
a nível nacional e internacional na avaliação e na im-
plementação do RGPD. 
 
Ao mesmo tempo e nessa mesma ocasião, a CNIS 
assumiu o compromisso de, por um lado, discutir 
com a Comissão Nacional de Protecção de Dados 
(que é a autoridade de controlo em Portugal) os pre-
visíveis constrangimentos, conflitos normativos e dú-
vidas operativas que para as IPSS implica adequa-
rem o seu funcionamento e organização ao RGPD. 
Assumiu também, por outro lado, o compromisso de 
elaborar, para o seu universo de associadas, um ma-
nual de procedimentos / manual operativo, com a co-
laboração do Dr. José Luís Monteiro e do Prof. Dou-
tor Luís Antunes, da Universidade do Porto. 
 
Para esses dois compromissos, a CNIS entendeu – 
e entende – que é fundamental contar com a legisla 

 
 

ção que, a nível nacional, vai adaptar o RGPD à 
realidade portuguesa. Na verdade, no âmbito da 
sua aplicação, o Regulamento prevê uma larga 
margem de intervenção legislativa aos Estados-
Membros, cuja profundidade apenas se poderá 
avaliar no momento da aprovação e consequente 
publicação da lei nacional. Alguns pontos essen-
ciais que resultam do RGPD, como por exemplo 
as categorias de dados sujeitas a avaliação de im-
pacto, estão ainda por clarificar. De qualquer 
modo, prevê-se que esta aprovação e publicação 
estará para muito breve, o que permitirá desen-
volver adequadamente as acções mencionadas 
acima. 
 
Importa, não obstante, lembrar, mais uma vez, 
que o RGPD não necessita de transposição e já 
está em vigor desde Maio de 2016, sendo aplicá-
vel desde Maio de 2018, mesmo sem lei nacional 
que o adapte ou execute. 
 
Como tal, é fulcral que as instituições se assegu-
rem de que já foram dando passos no sentido do 
cumprimento do Regulamento. Isto implica, de-
signadamente, ponderar a obrigatoriedade de de-
signação de um encarregado de protecção de da-
dos, fazer o levantamento e mapeamento dos da-
dos tratados, identificar fragilidades e registar as 
diferentes actividades de tratamento (através de 
modelo próprio disponibilizado pela CNPD). Im-
porta ainda salientar que, tendo as instituições de 
garantir o cumprimento do RGPD, devem rever  
 

https://www.dgert.gov.pt/wp-content/uploads/2019/02/Despacho-Conjunto_10_2019.pdf
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LEGISLAÇÃO 

 
 

 
 
todos os contratos e exigir a todos os seus sub-
contratantes os mesmos níveis de segurança que 
a própria instituição já garante. As instituições 
conseguem assim demonstrar os passos que es-
tão a dar para o cumprimento, mesmo que tal 
cumprimento não seja ainda integral. Este ponto 
é fundamental, na medida em que, ao decidir so-
bre a aplicação de uma coima e determinar o res-
pectivo montante, a autoridade de controlo to-
mará em consideração o grau de responsabili-
dade do responsável pelo tratamento, em função 
das medidas técnicas ou organizativas por ele im-
plementadas. Embora a conformação e modela-
ção desta «consideração» não seja fácil de vis-
lumbrar a priori, antes da aplicação prática por via  

 
jurisprudencial ou da autoridade de controlo, a 
própria previsão legal consagra um princípio de 
razoabilidade que deve impelir as instituições a 
empreenderem desde logo as acções que (téc-
nica e financeiramente) estejam ao seu alcance – 
sejam elas quais forem. 

 
Por último, a CNIS alerta para o facto de muitas 
situações de incumprimento que têm sido detec-
tadas nos últimos meses pela autoridade de con-
trolo serem situações que já constituiriam ilícitos 
ao abrigo da lei anterior (a Lei de Protecção de 
Dados Pessoais – LPDP), e em relação às quais 
esta Confederação estava – e continua a estar – 
disponível para esclarecer as suas associadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                               Total de associadas, incluindo as ilhas: 3040 

                   

 

 

 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Decreto-Lei n.º 37/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 53/2019, Série I de 2019-03-15 
Clarifica o regime transitório de supervisão 
das associações mutualistas 

 
 
Decreto-Lei n.º 36/2019 - Diário da República n.º 
53/2019, Série I de 2019-03-15   
 
Mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 
2011 e 2017 na carreira docente 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121081282/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121081282/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121081281/details/maximized?serie=I&day=2019-03-15&date=2019-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121081281/details/maximized?serie=I&day=2019-03-15&date=2019-03-01
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» Prémios Gulbenkian  I  Coesão, Conhecimento e Sustentabilidade 

» PORI: Diagnósticos de Territórios onde  
              serão abertos concursos a PRI  

              Programa de respostas integradas 

» Estágios Profissionais do IEFP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Primeiro período de candidaturas: até 15 de   
julho de 2019 
Mais informação aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prazo de candidaturas: até 30 abril 
Podem candidatar-se pessoas singulares ou pessoas coletivas privadas e sem fins lucrativos que se 
tenham distinguido, em Portugal, na defesa e na promoção da Coesão, do Conhecimento ou da Susten-
tabilidade. 
Em 2019 as vertentes são: 
Coesão – Violência contra grupos vulneráveis; 
Conhecimento – Tecnologias para a aprendizagem; 
Sustentabilidade – Economia circular. 

 
 
 

» Candidaturas – Medidas de Qualificação das 
Pessoas com Deficiência e Incapacidade 

 
Para os territórios de Évora - Freguesias urba-
nas, Território do Concelho de Odemira, Territó-
rio de Moura, Território de Vila do Conde/ Póvoa 
de Varzim e Território de Matosinhos. 
 
Mais informação aqui 

 

Candidaturas abertas no período de 6 a 28 de março 
de 2019,aos apoios no âmbito da Medida de Qualifi-
cação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade, 
para as regiões do Algarve e de Lisboa e Vale do 
Tejo. 
Toda a informação - legislação de suporte, formulá-
rios de candidatura e respetivas orientações para ela-
boração das candidaturas - em 
https://www.iefp.pt/qualificacao-de-pessoas-com-de-
ficiencia-e-incapacidade. 
 

 
» Aviso n.º POISE-33-2019-08 
 
T.O 3.11 - Programa Escolhas 
Inclusão ativa de imigrantes e minorias étni-
cas  
 
Candidaturas de 14 de marco a 15 de abril 
de 2019 
 
 

https://gulbenkian.pt/fundacao/premios/premios-gulbenkian/premios-coesao-conhecimento-e-sustentabilidade/
https://www.iefp.pt/noticias?item=9074618
http://www.sicad.pt/PT/Concursos_v2/SitePages/ConcursosPORI.aspx
https://www.iefp.pt/qualificacao-de-pessoas-com-deficiencia-e-incapacidade
https://www.iefp.pt/qualificacao-de-pessoas-com-deficiencia-e-incapacidade
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/89551/Aviso_TO3.11_POISE-33-2019-08.pdf/cb3b55fa-91a4-4fe2-843d-c064c2bf695e
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Dia 20 de março, no auditório da ex-PinhelCoop, na cidade de Pinhel 
A iniciativa é promovida pela Associação de Municípios da Cova da Beira e tem por objetivo sensibilizar e 
formar os utilizadores e gestores de energia para a poupança de energia elétrica através do uso racional 
dos equipamentos. 
Informações e inscrições:   formacao@amcb.pt / 275 323 116 
 
 
 
 

 
 
A Associação Laboratório Colaborativo para o 
Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLA-
BOR), com financiamento do Programa Operaci-
onal Lisboa 2020, domínio Temático da Competi-
tividade e Emprego, através do Fundo Social Eu-
ropeu (FSE), tem aberto um concurso para a con-
tratação de Recursos Humanos Altamente Quali-
ficados para o desenvolvimento de atividades no 
âmbito do seu plano de atividades. 
 
A abertura do presente procedimento concursal 
decorre da decisão de financiamento pelo Pro-

grama Operacional Lisboa 2020, domínio Temá-
tico da Competitividade e Emprego, através do 
Fundo Social Europeu (FSE), o qual prevê a con-
tratação de Recursos Humanos Altamente Quali-
ficados, nomeadamente licenciados, mestres e 
doutorados, para o desempenho das funções de 
investigação científica associadas ao plano de ati-
vidades decorrentes do período de execução do 
mesmo. 
 
Procuram-se perfis em diversas áreas científicas 
para apoiar as atividades previstas nas diferentes 
linhas de investigação do CoLABOR. 

 
As candidaturas devem ser submetidas até 29 de março de 2019. 
 
 

» Versão portuguesa                  » Versão inglesa 
 

 

 
 

UDIPSS-CASTELO BRANCO 
 
Seminário “Responsabilidade Legal dos Diretores  
Técnicos e Ações Inspetivas da Segurança Social”  
 
Dia: 27 de março  I  09h30 às 17h00 
 
Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Castelo Branco 
Inscrições até 25 e março 
Conteúdo programático  

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 

» Concurso aberto - Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (7 vagas) 

» Ação de formação sobre Poupança de Energia Elétrica em entidades públicas e IPSS 
 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2019/03/Edital-02-2019-PT.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2019/03/Edital-02-2019-EN.pdf
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=formacao_tc-_27marco2019_seminario_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event73eTPDMr
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=formacao_tc-_27marco2019_seminario_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event73eTPDMr
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/castelo-branco-a-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos-e-acoes-inspetivas-da-seguranca-social/2019?utm_campaign=formacao_tc-_27marco2019_seminario_castelo_branco&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://clickemail.f3m.pt/wf/click?upn=LoWWtzbC9AbuD5J12So34vzGpqHtma-2FSb1kNUhwf9cBAnnA5a8-2FtPgm6iLts85Q-2Bn8Wdy2SsvCc8pG0P2qQ8AHOLN5BYbfh3ZDzqRa6-2F-2FCXiKaCHMDcdRHE0-2FEfRaIlGlxdC-2B2H0hLb39G8X0Cdh8tQNCJTXT6afzk4pSao-2F1udoCI-2F0idG0qCvG9NrjKedNPs9ML3lFkYu5awZSMQYX124IDmAJ6IZYRhFDxqJUoVI-3D_AxS9RcCBq2hykLb-2FP4n8NfBJjZmuZdah9DArEmRJ3eW1suhvshyBCZ0uNsP-2B87vBhxLLpSjZVjXsjb-2F28RNU5xfI7C8bMEjCzyxBv4K-2Fer6hHyZ5FNQb5rB3fgKD7aC8zDRaEbcne0D-2FLFk0EQFy2rSDtWleNCRHBQG8n5gdFqXTpPKUwQ-2FLrg4hQuGSui4CF48Bu-2Bl6gx1tWmYU1B-2Bk0oz0bNegokUxDzQfauV1sTHNN2JfUuR1r9Acor9mpJUTxQvDSRVcQxuxBjLN-2FMKSngssVZ1aGdTaMGW-2FSYK-2BP8w-3D


  

 
 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
    
 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

15.03.2019 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 
6 

UDIPSS 

 
  
UDIPSS-BRAGA 

 
     » Seminário “Contratação Pública e as IPSS” 

         
Dia: 28 de março   I   14h00 – 17h00 
Local: Auditório Prof. Manuel Isidro Alves da Fac. Filosofia e Ciências Sociais 
da Universidade Católica de Braga 
 
Custo: 10€ por participante de IPSS associada e 20€ para não associados. 
Inscrições obrigatórias até ao dia 25 de março, e tornam-se efetivas depois 
de aceites e devidamente confirmadas pela UDIPSS. 
 
 
 

» BRAGA 
 
Dia: 28 de março   I   16h30 
Convocatória aqui 
 
 
 
» ÉVORA 
 
Dia: 28 de março 
Convocatória e credencial aqui 
 
 
» SANTARÉM 
 
Dia: 29 de março   I   17h30 
Convocatória aqui 

   
 

 

 
 

 
Gala Solidária – Espetáculo Musical 
 
23 de março   I   21h00 
 
Auditório do Orfeão de Viseu 
É uma iniciativa da ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros, de ca-
riz social, e tem como objetivo angariar fundos, para o aumento da capaci-
dade da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e a consequente, reor-
ganização do Museu Etnográfico de Silgueiros 
 

http://rotass.cnis.pt/udipss-de-braga-seminario-contratacao-publica-e-as-ipss/
https://docs.google.com/forms/d/14s2r8az0_xtpxRYYPnuN39s4KoQPjBUE-JTRrqAS_j4/viewform?edit_requested=true
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/03/Convocat%C3%B3ria-AG-28Mar%C3%A7o2019.pdf
http://rotass.cnis.pt/assembleia-geral-ordinaria-da-udipss-de-evora/
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/03/A-G-UDIPSS-santarem.pdf


  

 
 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
    
 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 

NOTÍCIAS À SEXTA 

15.03.2019 

 

7 

 

z 
 
Concerto Solidário da APPACDM de Braga 
             
30 de março   I   15h00 
    
APPACDM de Braga  – Lar de S. Lázaro  
 
 
 
 
Seminário “Novas Faces ao Cuidar” 
 
 
4 de abril   I    
 
Auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa 
 
Organizado pela instituição “inválidos do Comércio” 
Inscrição livre e gratuita. 
O Programa detalhado está disponível em www.invalidos.org 
 
 
 
III Colóquio Internacional “Ler e Saber” 
 
13 de abril   I   09h00 – 17h15 
 
Auditório da Fidelidade, Lisboa 
 
Uma iniciativa da AJUDARIS-Associação de Solidariedade Social 
Programa aqui 
Inscrições aqui 

 
 
 

   » 7.ª Geração do programa "Escolhas" arrancou em Bragança 
 
 
A Fundação Casa de Trabalho Dr. Oliveira Sa-
lazar, em Bragança, iniciou a 7.ª geração do pro-
grama “Escolhas” com o projeto “Pontes de Inclu-
são”. 
De acordo com Vitor Costa, o objetivo central 
«passa pelo crescimento do número de experiên-
cias profissionais geradoras de percursos de vida 
de sucesso nos participantes, incidindo preferen-
cialmente nas minorias étnicas e migrantes, cata-
lisadores de fixação local em mercado de traba-
lho, aumentando a partilha e valorização das ex- 
periências interculturais», salienta o coordenador. 
 

 
 
O projeto tem como raio de ação o território do 
concelho de Bragança e será gerido pela APISB 
– Associação de Solidariedade Jovem, entidade 
que lidera o consórcio até 2020. 
São parceiros do “Pontes de Inclusão” as seguin-
tes entidades: Fundação Casa de Trabalho; Câ-
mara Municipal de Bragança; EAPN – Rede Eu-
ropeia Anti Pobreza (Núcleo de Bragança); Cári-
tas Diocesana de Bragança-Miranda; Polícia de 
Segurança Pública (Comando Distrital de Bra-
gança); Centro de Saúde de Santa Maria; Comis- 
-são de Proteção de Crianças e Jovens em Risco  

https://appacdm-braga.pt/
http://www.invalidos.org/
https://drive.google.com/file/d/17h_495Y4CxAKStigcJ_1L6_EK6prg4gV/view
https://goo.gl/forms/zVPehq0PCPwhmaAs1
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de Bragança; Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga; Junta de Freguesia de Santa Comba de 

Rossas; Junta de Freguesia de Rebordãos e As-
sociação de Estudantes Africanos de Bragança 

 
 
 
 
ASCTE comemora 30 anos de mãos dadas com a comunidade 
De 1 de março a 31 de dezembro 
 
A Associação Sócio Cultural Terapêutica de Évora (ASCTE) fez 30 anos 
no dia 1 de Março. No âmbito da comemoração das três décadas, que se 
estende ao longo do ano de 2019, estão programados vários eventos que 
incluem o teatro, a dança e a música, expressões artísticas que fazem parte 
da identidade da ASCTE, assim como uma exposição e uma conferência. 
Ler mais 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Portugal: Instituições católicas destacam impor-
tância do «cuidador informal»  
... das Instituições de Solidariedade considera 
“essencial reconhecer a importância” dos cuida-
dores informais, e o seu presidente, o padre 
Lino Maia, ... 

 

Aeroclube de Bragança faz batismos de voo soli-
dários  

... destinam-se a ajudar instituições sociais. O 

objetivo é adquirir uma viatura de transporte de 

utentes para estar ao serviço de 83 IPSS da re-

gião. 

 
 
IPSS. O Estado “dá-nos com um dedo e tira-nos 
com as duas mãos ... 
Responsável pelo Departamento Socio Caritativo 
da Arquidiocese de Évora diz que instituições da 
Igreja vivem situação de ... 
 
 

 
Segurança Social considera que Lei de Bases da 
Habitação dá resposta a pessoas sem-abrigo  

O presidente do Instituto de Segurança Social 

(ISS) disse hoje, no parlamento, que as propos-

tas para a Lei de Bases da Habitação vão ao en-

contro ... 

 
 
 

 

 
 DIVERSOS 
 

» Estudo da ERS sobre “Cuidados de saúde prestados pelo SNS na área da obesidade” 

 IMPRENSA 

http://ascte.com/site/index.php/pt/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://agencia.ecclesia.pt/portal/portugal-instituicoes-catolicas-destacam-importancia-do-cuidador-informal/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjMwNzQyMDE5NjQ0MTIwMzI0NzIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFXGS2kagAIyNDCoYgI_s1Ek6xGcg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://agencia.ecclesia.pt/portal/portugal-instituicoes-catolicas-destacam-importancia-do-cuidador-informal/&ct=ga&cd=CAEYACoTNjMwNzQyMDE5NjQ0MTIwMzI0NzIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFXGS2kagAIyNDCoYgI_s1Ek6xGcg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://sicnoticias.pt/pais/2019-03-09-Aeroclube-de-Braganca-faz-batismos-de-voo-solidarios&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEyNjgwODY3NDg3MTY0MDUzNTIyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHm_d5GEkEalFqCr7FBz0CNJp4y9A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://sicnoticias.pt/pais/2019-03-09-Aeroclube-de-Braganca-faz-batismos-de-voo-solidarios&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEyNjgwODY3NDg3MTY0MDUzNTIyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHm_d5GEkEalFqCr7FBz0CNJp4y9A
https://rr.sapo.pt/noticia/144016/ipss-o-estado-da-nos-com-um-dedo-e-tira-nos-com-as-duas-maos
https://rr.sapo.pt/noticia/144016/ipss-o-estado-da-nos-com-um-dedo-e-tira-nos-com-as-duas-maos
https://rr.sapo.pt/noticia/144016/ipss-o-estado-da-nos-com-um-dedo-e-tira-nos-com-as-duas-maos
https://rr.sapo.pt/noticia/144016/ipss-o-estado-da-nos-com-um-dedo-e-tira-nos-com-as-duas-maos
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/seguranca-social-considera-que-lei-de-bases-da-habitacao-da-resposta-a-pessoas-sem-abrigo-10681850.html&ct=ga&cd=CAEYASoSOTAzMDM5MjUwODUxMzQxNTI1MhkxNzBkMTllYjE2ZmIxODdmOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNFzPnw5v9jfV87HgSBbZc5t_rHK2g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/seguranca-social-considera-que-lei-de-bases-da-habitacao-da-resposta-a-pessoas-sem-abrigo-10681850.html&ct=ga&cd=CAEYASoSOTAzMDM5MjUwODUxMzQxNTI1MhkxNzBkMTllYjE2ZmIxODdmOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNFzPnw5v9jfV87HgSBbZc5t_rHK2g
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2019/03/ERS_-_Cuidados_obesidade_SNS.pdf
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Iniciativa "A Travessia - Mulheres e Meninas em 
Busca de Refúgio", realizada no âmbito do  
Projeto NO BORDER 
 
Dia 15 e 16 de março. 
Uma iniciativa da Associação Renovar a Mouraria  
Entrada livre,mas a inscrição é obrigatória e limitada 
ao número de lugares disponíveis 
> Faça a sua inscrição (gratuita) aqui 
> Programa completo aqui 
 
A  representante da CNIS é uma das oradores no  
painel “Países de origem e deslocamento forçado”. 
 
 
 

Encontro de abertura do mês da prevenção dos maus tratos na infância e juventude 2019 

Organizado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Prote-
ção de Crianças e Jovens, decorrerá no próximo dia 1 de abril, no Cen-
tro de Informação Urbana de Lisboa, o Encontro de Abertura do Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude 2019. 
Programa 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, até ao dia 25 de março 

 
 
 

 
 

 
 

Lino Maia 
 
 

Jornada Nacional de Reflexão  

"A Economia Social no Portugal 2030" 

Dia 29 de março no Centro Social Paroquial da 
Azambuja 

Uma iniciativa da Confederação Portuguesa de 
Economia Social (CPES) 

Consulte o Programa e Inscreva-se aqui  

 

https://www.renovaramouraria.pt/a-travessia/?fbclid=IwAR0aeDlgyDfO5WjQXFPV8d2eLRHcUezqS55EXdfl2GDhH1EKI09BEYhWV4s
https://www.renovaramouraria.pt/a-travessia/?fbclid=IwAR0aeDlgyDfO5WjQXFPV8d2eLRHcUezqS55EXdfl2GDhH1EKI09BEYhWV4s
https://docs.google.com/forms/d/1bOGWZG3W1YXp01XWfAfv3DU3LLMjUMhL5UTlkUJF-Pg/viewform?ts=5c6c348d&edit_requested=true
http://www.renovaramouraria.pt/wp-content/uploads/2019/02/AF_A4_programa_ATravessia.pdf
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/programa_evento_abertura_mes.pdf
https://goo.gl/forms/PwAwpbe3do77ah773
https://www.cpes.pt/jornada.html

