
Novos parceiros levam mais longe o projeto “Dar e Receber”

No âmbito do projeto “Dar e Receber” a Cáritas Portuguesa e a Entreajuda assinaram, no dia 16 de Julho,
um protocolo de parceria com a CNIS, a União das Misericórdias, a Sociedade S. Vicente de Paulo e a
Federação  Portuguesa  dos  Banco  Alimentares.  Este  foi,  nas  palavras  de  Isabel  Jonet,  presidente  da
Entreajuda, um segundo passo para este projeto que pretende comprometer, agora, também estas três
instituições. É um projeto que pretende “servir quem serve” e é, por isso, “muito gratificante saber que se
pode trabalhar em rede no combate ao desperdício e à sobreposição”, afirmou Isabel Jonet, no momento da
assinatura deste novo protocolo.

Para Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, a impulsionadora deste projeto na sua génese,
esta é a grande oportunidade para que se possa tornar “mais fina a malha de uma rede que a todos quer
servir, sem deixar escapar ninguém”.

O projeto “Dar e Receber”,  através do seu portal online, é um instrumento que para além de aproximar
necessidades e doadores, coloca em rede e em relação de parceria experiências e boas práticas, o que
permite levar mais longe o trabalho de cada uma. “Passou já o tempo de cada um estar a trabalhar na sua
capelinha”, sublinhou António Saraiva, presidente da Sociedade S. Vicente de Paulo. Os Vicentinos, em
conjunto com a União das Misericórdias Portuguesas, vão assumir a partir de agora, neste projeto, o papel
de validação das instituições que a ele queiram estar associadas. “Nós não temos o poder de certificação e
estas  organizações estão  em melhores  condições  para  o  fazer”,  explica  Isabel  Jonet.  Manuel  Lemos,
presidente da União das Misericórdias Portuguesas,  sublinha a importância das instituições estarem ao
serviço dos que delas precisam e, por isso, o trabalho em rede é, na sua opinião, a única forma de se poder
alcançar este objetivo: “nós existimos pelas pessoas a quem serviços e isso só é possível de fazer se
estivermos a trabalhar em rede”.

A CNIS assume neste  protocolo  um papel  de apoio  à  divulgação e disseminação.  “Este  é  um projeto
simples e como tal tem tudo para dar certo.” João Dias, Presidente-adjunto da CNIS, falou desta forma da
importância de tornar visível e ao alcance de todos este projeto, sendo esse o compromisso da CNIS a
partir da assinatura deste protocolo.

O projeto Dar e Receber teve o seu arranque oficial  em Abril  de 2014, é uma parceria entre a Cáritas
Portuguesa e Entreajuda, com o apoio do POPH e tem como objetivo principal estabelecer a ponte entre
que dá e quem procura. Procura mobilizar toda a sociedade para a intervenção a parir do contributo de cada
um, seja em bens, serviços, alimentos ou tempo.

 

http://www.caritas.pt/site/nacional/index.php?option=com_content&view=article&id=3860:novos-parceiro-levam-mais-longe-o-projeto-dar-e-receber&catid=177:noticias


 

1. No  dia  15  de  Julho  a  CNIS  e  a  Faculdade  de  Psicologia  e  de  Ciências  da  Educação  da
Universidade  do  Porto  (FPCEUP)  assinaram  um  Protocolo  de  Cooperação  para  a  Área  do
Acolhimento Institucional, que define as condições para o desenvolvimento de Colaboração de
Investigação Aplicada com a seguinte designação: “A Qualidade do Acolhimento Residencial em
Portugal:  Avaliação  da  Adequação  dos  Serviços  às  Necessidades  das  Crianças  e  Jovens
Institucionalizados”, cujo objectivo geral é a avaliação da qualidade do acolhimento residencial
português.

2. No dia 15 de Julho, o representante da CNIS, José Casaleiro, participou na reunião do Grupo de
Trabalho sobre os Centros de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com
Deficiência.

3. No dia 16 de Julho,  foi  firmado o acordo entre a EU e Portugal  para o próximo período de
programação dos fundos europeus 2014-2020.

Resolução da Assembleia da República n.º 66/2014.     D.R.     n.º 134, Série I de 2014-07-15
Assembleia da República

Institui o Dia Nacional do Peregrino
 

 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.134&iddip=20141065


 



 



 



 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 
 

MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL 
(6.ª edição) 
 

 

 
Estão abertas, até ao dia 4 de Setembro, as candidaturas à 6.ª edição do Mestrado em Economia Social 
da Católica Porto.  
Embora o curso conte já com um conjunto de candidatos que permitirá assegurar o funcionamento da 
sua 6.ª edição, ainda é possível admitir mais alguns. 
Apesar do valor elevado das propinas, há a possibilidade de acesso a BOLSAS DE ESTUDO 
correspondentes à ISENÇÃO TOTAL ou PARCIAL DE PROPINAS para candidatos com mérito e sem 
possibilidades económicas de pagar essas propinas. Duas destas bolsas são patrocinadas pela Fundação 
Montepio e pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. 
A contrapartida da atribuição destas bolsas é a colaboração num, ou em vários dos cerca de trinta 
projectos em curso na ATES – Área Transversal de Economia Social da Católica Porto que cobrem 
domínios diversos como a formação-acção para organizações de economia social, investigação, 
empreendedorismo social, projectos de desenvolvimento comunitário, cooperação para o 
desenvolvimento e observatório social. 
Como primeiro passo para a formalização da candidatura é indispensável o envio do CV e do formulário 
de candidatura para o seguinte endereço: candidaturas@porto.ucp.pt. Isto não invalida a necessidade 
de serem entregues, desejavelmente nessa altura, ou então mais tarde os restantes documentos que 
são precisos para completar o processo de candidatura. 
O formulário de candidatura está disponível aqui:  
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/formulario_candidatura_mestrados_2013_mod.pdf 
Quem estiver interessado em saber mais sobre a organização e o funcionamento do curso poderá 
consultar o seu site (http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-social) e 
entrar em contacto com o seu director (amendes@porto.ucp.pt; carvalho.mendes@sapo.pt). 

 



 



 



 

 

 

 
Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Módulo Calor 
2014 

O Módulo Calor do Plano de Contingência 2014 é um instrumento estratégico que 
tem como objetivo promover a proteção da saúde das populações contra os efeitos negativos 
dos períodos de calor intenso. Para tal, este Plano baseia-se num sistema de previsão, alerta e 
resposta apropriada, sendo ativado no período compreendido entre 15 de maio e 30 de 
setembro de 2014, podendo ser ativado em função das condições meteorológicas verificadas, 
em qualquer altura do ano, antes ou depois do seu período de ativação. 

 Abrir documento ( PDF - 1117  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Algarve 289.098.108 - Funchal 291.098.066 - Lisboa 213.156.265 - Porto 220.992.775 

A AIMOB – Agência Independente da Mobilidade tem vindo a desenvolver um projecto dedicado ao tema 
da atractividade dos transportes públicos (TPs) no sentido de perceber cientificamente quais os motivos 
que influenciam esta questão. 
Para obtermos resultados cientificamente comprovados que possam servir os interesses e necessidades 
dos nossos associados foi projectado um inquérito para o público em geral (utilizadores e não utilizadores 
de transportes públicos). Esse inquérito encontra-se agora disponível online para ser efectuado 
exclusivamente à população da AML – Área Metropolitana de Lisboa e da AMP – Área Metropolitana do 
Porto. 
Para este efeito precisamos de obter o maior número e diversidade de respostas ao inquérito, uma vez 
que esta representatividade (numérica e qualitativa) é vital para o sucesso do projecto e dos resultados 
que dele advenham.  
 
Inquérito para AML 
https:/ /survey1.net.ipl.pt/ index.php/survey/ index/sid/156938/newtest/Y/ lang/pt 
 
Inquérito para AMP 
https:/ /survey1.net.ipl.pt/ index.php/survey/ index/sid/769721/newtest/Y/ lang/pt 

 

 



 



O Prémio BPI Capacitar 2014, a realizar pelo Banco BPI no âmbito da sua política de 
responsabilidade social, tem por finalidade apoiar financeiramente, através de donativos, 
projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a integração social das pessoas 
com deficiência ou incapacidade permanente em Portugal. 

Podem candidatar-se ao Concurso, como entidades promotoras dos projetos 
concorrentes ao Prémio BPI Capacitar 2014, todas as instituições privadas sem fins 
lucrativos que não tenham apresentado uma candidatura ao Prémio BPI Seniores 2014. 

 

 

Candidaturas ao Prémio Contra a 
MGF – Mudar aGora o Futuro 

De 24 de junho a 4 de agosto de 2014 

Esta é uma iniciativa da Comissão para Cidadania e 

a Igualdade de Género (CIG), no âmbito do III 

Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da 

Mutilação Genital Feminina 2014-2017, integrado no 

V Plano Nacional de Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e de Género 2014-2017. 

O prémio dirige-se a associações sem fins lucrativos, 

que tenham inscrita no seu objeto ou denominação 

social a promoção dos direitos e interesses 

específicos de imigrantes, e destina-se a distinguir 

projetos que contribuam para a erradicação desta 

prática tradicional nefasta. 

  



 

 

As candidaturas decorrem até 15 de Agosto de 2014 

Entre os objetivos do Troféu Português do Voluntariado 
destacam-se: 

-Beneficiar pessoas que se encontrem em situação ou de risco de 
pobreza e apresentem dificuldades de cobertura das suas 
necessidades básicas ou se encontrem em situação ou risco de 
exclusão social; 

-Apoiar e incentivar atividades artesanais que estejam em vias de 
desaparecimento; 

-Promover a defesa do meio ambiente; 

-Promover atividades educacionais para crianças e jovens; 

-Propiciar a divulgação das boas práticas no voluntariado, a nível 
nacional e internacional, na expetativa de que os projetos 
apresentados e selecionados possam ser replicados ou constituir 
incentivo para novos projetos em áreas afins. 

Para mais informações: informacpv@gmail.com 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
Av. Júlio Dinis n.º23, 1º esq. 1050-130 Lisboa 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatura Projetos 2014 
Abrace esta missão e leve um sorriso a quem mais precisa! 
Podem participar neste concurso todas as entidades coletivas sem fins lucrativos e as entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde que integrem o Serviço Nacional de Saúde, cujos 
projetos se insiram no âmbito da melhoria das condições de vida de crianças e seniores e da luta 
contra a fome. De entre os vencedores, será distinguido pelo menos um projeto por cada distrito 
concorrente. 

Envie a sua candidatura, até 15 de outubro 2014 para: missao.sorriso@sonaemc.com. Os 
Projetos Vencedores serão conhecidos no primeiro trimestre de 2015. 
Para esclarecimento de dúvidas ligue 21 982 25 92. 

 
 

 



 



 



Lino Maia

 


