
 

1. No dia 28 de Outubro, decorreu mais uma reunião da CNAAPAC, que contou com a 
presença de José Casaleiro e Filomena Bordalo em representação da CNIS. 

Entre  outros  assuntos,  a  reunião  tratou  do  parecer  sobre  a  definição  de dependência,  a
proposta  de  operacionalização  da  Circular  nº  1  e  avaliação  do  período  de  equidade  na
compartiicpação financeira do MSESS às entidades do setor social.

2. No dia 30 de Outubro, na DGSS em Lisboa, reuniu o Grupo de Trabalho para
as respostas sociais que analisaram a proposta de diploma para o CAO e CAT. 

A CNIS fez-se representar na reunião por José Casaleiro e Filomena Bordalo.

 



3. No dia 3 de Novembro, prolongando-se pelo dia seguinte, a ASAE levou a
efeito o Seminário intitulado “ASAE: Desafios Presentes e Futuros”, tendo José
Casaleiro representado a CNIS no evento.

4. No  dia  7  de  Novembro,  a  convite  do  Presidente  do  Conselho  de
Administração  do  Centro  Hospitalar  do  Porto,  Filomena  Bordalo  em
representação da CNIS, foi a oradora no 3º painel “A Rede Social/Institucional
como última segurança de cuidados” integrado nas Jornadas “Seniores: Saúde,
Rede Afetiva, Rede Institucional”,

Em 2014 assinala-se o 20º aniversário do Ano Internacional da Família, e impôs-se
assim  debater  e  repensar  os  apoios  às  famílias  e  as  respostas  institucionais
complementares, nos cuidados às pessoas idosas que perdem a sua autonomia e
necessitam de cuidados.

5. No dia  10  de  Novembro,  na  nova  sede da  CNIS,  decorrerá  a  reunião de
Direção.

6. No dia 11 de Novembro,  pelas 15h00 nos paços do concelho da Câmara
Municipal do Porto, a Comissão Organizadora da Liga para a Inclusão Social,
leva a efeito a sessão comemorativa seu 5º aniversário.

A Liga para a Inclusão Social é um projeto de parceria interinstitucional, desenvolvido
solidariamente  desde 2009 por  mais  de duas dezenas de instituições,  públicas  e
privadas  da  zona  norte  do  país,  com  intervenção  em  uma  ou  várias  áreas  de
exclusão:  sem  abrigo  e  precariedade;  saúde  mental  e  psiquiatria,  drogas  e
dependências e reclusão.
O  objetivo  principal  desta  plataforma,  de  carácter  inovador,  é  contribuir  para  a
integração  social  de  pessoas  excluídas  ou  em  risco  de  exclusão,  através  da
promoção de PIN´s em diversos âmbitos como sejam o desporto, a música, o teatro,
as artes.

7. No dia 14 de Novembro, a partir das 14.00 horas, vai ser promovido no auditório
da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, o colóquio dedicado ao
tema  “Economia  Social  –  que  desafios?”,  numa  iniciativa  do  Município  de
Odemira.

O objetivo da iniciativa é provocar a reflexão e o debate em torno dos futuros desafios para a
construção  social,  no  âmbito  do  desenvolvimento  local,  inovação  e  sustentabilidade,
abordando também as oportunidades  de financiamento.  O evento é  dirigido  a  técnicos  e
dirigentes das entidades com intervenção na área da ação social.
O Presidente-Adjunto da CNIS, João Carlos Dias apresentará o tema “Economia Social  e
Sustentabilidade”.

8. No dia 28 de Novembro, no Palace Hotel de Monte Real em Leiria, terá inicio o 1º
Congresso  Nacional  de  Hemofilia  da  APH,  que  criará  uma oportunidade  de  assistir
participar no diálogo em torno dos distúrbios hemorrágicos. 

Este  Congresso  que  se  prolonga  por  mais  dois  dias,  terá  uma  forte  componente  de
workshops/sessões e de painéis médicos, aliados a um programa cultural.

 



 

 

 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E DE APOIO À FAMÍLIA 

INQUERITO PUBLICO 

Por iniciativa da Direção-Geral da Educação (DGE), o Instituto Português da Qualidade (IPQ) 
constituiu uma Comissão Técnica “Ad-hoc” (CTA 26), com o objetivo de elaborar uma Norma 
sobre as atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, atividades de 
animação e de apoio à família na educação pré-escolar e componente de apoio à família no 
1.º ciclo do ensino básico, prestados por organizações públicas e privadas com ou sem fins 
lucrativos. 

Pretende-se que os requisitos desta Norma abranjam todas as organizações 
independentemente do seu tipo ou dimensão e do seu estatuto de entidade promotora ou 
parceira. 

O projeto de Norma “Atividades de Enriquecimento Curricular e de Apoio à Família” 
(prNP4510_2014-pt) está em inquérito público até ao próximo dia 14 de novembro.  

Este projeto pode ser consultado em: 
http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Inquerito_Publico_Projeto_Norma/Pages/Projectos_Norma _e
m_Inquerito.aspx 
 
Eventuais sugestões ou contributos técnicos com indicação do respetivo Projeto de Documento 
Normativo devem ser enviados para o e-mail nor@ipq.pt , através do preenchimento da Ficha 
de registo de comentários aos documentos normativos portugueses.  

 

Retribuição Mínima Mensal Garantida– IPSS

Por força do disposto no art.º 1º do Dec. Lei nº 144/2014, de 30/09 o valor da
retribuição mínima mensal garantida é atualizado para 505€ a partir de 1 de
Outubro (inclusive) e até 31.12.2015.

Assim, nas situações em que a remuneração dos trabalhadores seja de valor
inferior à remuneração minima mensal garantida, devem as IPSS actualizar
essas remunerações,  por forma a que as mesmas correspondam ao valor da
remuneração mínima mensal garantida atualizada - 505€.

A equipa organizadora sob a égide da CNIS do 1º Seminário, “As IPSS e a

Saúde – Perspetivas para o século XXI”, compilou e ultimou as conclusões

do mesmo que, estão publicadas no site da CNIS (www.cnis.pt).

 

http://www.cnis.pt/


O Conselho de Ministros de 23 de Outubro, aprovou o Plano Nacional para a Redução 
dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 e o Plano de Ação para 
a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016. 
 
O Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 
enquadra o desenho e a prestação das políticas públicas nas áreas dos 
comportamentos aditivos e das dependências e a intervenção da sociedade civil no 
próximo ciclo até 2020. 
 
O Plano Nacional e o respetivo Plano de Ação inserem-se na linha de continuidade às 
orientações preconizadas na Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, publicada em 
1999, e seu Plano de Ação Horizonte 2004, a que o Plano Nacional Contra a Droga e 
as Toxicodependências 2005-2012 e respetivos Planos de Ação deram sequência, e 
ainda pelo Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 2010-2012. 

Guia prático      (http://www4.seg-social.pt/guias-praticos) 

Medida Excecional de Apoio ao Emprego - Redução de 0,75% da Taxa 
Contributiva a Cargo da Entidade Empregadora  

 Guia prático 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

                                                                                             Fonte: www4.seg-social.pt 

Está  disponível  em www.cnedu.pt o  estudo  “Estado  da
Educação  2013”  apresentado  no  Conselho  Nacional  de
Educação.

 

http://www.cnedu.pt/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos e Serviços - Creches 
 

 Mantém-se a tendência de aumento da taxa de cobertura da rede de creches. 

 

Equipamentos e Serviços – Pré-escolar e Actividades de Enriquecimento 
Curricular do 1º ciclo do ensino básico 
 
 Mantém-se a tendência de aumento da rede de salas do ensino pré-escolar e 
 reduz-se o horário das AEC mantendo a escola a tempo inteiro (9h-17h30m). 

 

Equipamentos e Serviços – Centros de Dia, Apoio Domiciliário e Lares 
 
 
 Continua a aumentar o número e a capacidade de respostas sociais para  
 idosos, no entanto é ultrapassada pelo aumento de população nestas faixas 
 etárias e situa-se abaixo da média europeia. 

 



FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A DEMOCRACIA 

Candidaturas abertas às Organizações da Sociedade de Civil  

O Fundo das Nações Unidas para a Democracia (FNUD/UNDF) convida as organizações da 
sociedade civil a candidatarem -se ao financiamento de projetos para faz er promover e apoiar a 
democracia. Propostas de projetos devem ser submetidas online entre 15 de novembro de 2014 e 31 
de dezembro de 2014 em www.un.org/democracyfund. Pode encontrar as linhas de orientação, FAQs 
e ensinamentos das rondas anteriores em http://www.un.org/democracyfund/application-materials.  

Todos aqueles que planeiam candidatar-se, são fortemente encorajados a visitar esta página logo que 
possível para se familiarizarem com os requisitos. Só serão aceites candidaturas online em Inglês ou 
Francês. O UNDEF apoia projetos que fortaleçam a voz da sociedade civil, promov am os direitos 
humanos e encoraje m a participação de todos os  grupos no processo democrático.  A maioria dos 
fundos do UNDEF vão para organizações da sociedade civil locais – tanto nas fases de transição 
como de consolidação de democratização. Desta forma o UNDEF desempenha um papel inovador e 
distinto ao complementar o outro trabalho da ONU – o trabalho com os governos – para fortalecer a 
governação democrática em todo o mundo. 

Esta é a oitava ronda a ser lançada pelo UNDEF, que oferece bolsas até 300 mil dólares por projeto. 
A UNDEF já apoiou mais de 500 projetos e m cerca de 110 países com um total de cerca de 160 
milhões de dólares americanos. As propostas são submetidas a um processo de seleção competitivo, 
com cerca de menos de dois por cento escolhidos para financiamento. Os projetos são de dois anos e 
têm de respeitar uma ou mais das seguintes áreas: 

 Desenvolvimento comunitário 

 Estado de Direito e Direitos Humanos 

 Ferramentas para a Democratização 

 Empoderamento da Juventude 

 Media 

Para mais informações sobre o UNDEF, vá a  http://www.un.org/democracyfund/ 

 

 

 

 

 

 

 

A Medida Emprego Jovem Ativo (EJA) assume como objetivo proporcionar o desenvolvimento 
de experiências práticas em contexto de trabalho, no âmbito de projetos que podem ser 
promovidos por entidades públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos, com a duração de 
seis meses, para jovens entre os 18 e os 29 anos: 

 Que não possuam a escolaridade obrigatória e que se encontrem em situação de 
particular desfavorecimento face ao mercado de trabalho; 

 Que possuam qualificação de nível 6 ou superior, tendo em vista a orientação e o apoio 
aos jovens em situação de desfavorecimento. 

Assim, o Conselho Diretivo do IEFP, I.P. deliberou que o período de abertura de candidaturas a 
esta medida decorrerá entre 6 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, inclusive. 

  

 A
SIC

 



Esperança lança a 5ª edição do Prémio SIC Esperança - Rock in Rio
Escola Solar. A verba do financiamento é gerada através da venda de
eletricidade  produzida  por  painéis  solares  instalados  pelo  país,
aquando da edição de 2008 do Rock in Rio Lisboa e do concurso
Escola Solar. 

As candidaturas decorrem entre 6 de Outubro e 10 de Novembro.

Os projetos candidatos devem ter como objetivos a melhoria da qualidade de vida, em particular
de  pessoas  socialmente  desfavorecidas,  integrados  no  conceito  da  temática  anual  da  SIC
Esperança.  Para  2014  a  temática  é  o  empowerment  e  o  prémio  é  de  20.000  euros.  As
candidaturas estão abertas de 6 de outubro a 10 de novembro.

 Consultar o regulamento e ficha de candidatura em anexo em www.sicesperanca.pt

\

 

http://www.sicesperanca.pt/


    

                

 

 



O IPCG – Instituto Português de Corporate Governance, a Embaixada do Reino dos Países
Baixos  em Lisboa  e  a  Câmara  de  Comércio  Portugal-Holanda,  com o  apoio  da  Sociedade
Central de Cervejas e Bebidas e a Unilever Jerónimo Martins, instituíram, em parceria, o Prémio
Damião  de  Góis  destinado  a  distinguir  projectos  na  área  do  empreendedorismo  social.
Perspectivam os seus promotores com esta iniciativa apoiar projectos e iniciativas relevantes em
matéria das boas práticas de responsabilidade social consideradas como um investimento no
bem-estar  do  capital  humano  e  dos  demais  stakeholders relacionados  com  a  actividade
empresarial. Projecto que se enquadra, tanto nos princípios consagrados na Carta das Nações
Unidas, como no Tratado de Lisboa, quando aponta para tornar a Europa na “economia baseada
no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento
económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social”.

A Cerimónia de Atribuição do Prémio Damião de Góis, no próximo dia 4 de Novembro de 2014,
pelas 17h00 na Sala 2 da Zona de Congressos da Fundação Calouste  Gulbenkian,  sendo
presidida por Sua Excelência o Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social,
Agostinho Branquinh

 



 



 



 



 

 

 IPSS’s de Santa Marta de Penaguião planeiam Evento Solidário 
Auditório Municipal, 22 Novembro 2014 

 
Os dirigentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho de Santa 
Marta de Penaguião reuniram, na A2000, no dia 21/10/2014, para programar um evento 
solidário conjunto – Noite de Fados. 

Este evento tem como objetivo angariar fundos para as 5 instituições de Santa Marta de 
Penaguião, a saber: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000 (Santa Marta de 
Penaguião); Centro Social e Paroquial de Santa Eulália (Cumieira); Centro Social e Paroquial de 
São Miguel de Lobrigos; Fundação Dr. Carneiro Mesquita (Fontes); Fundação Luís Vicente (São 
João de Lobrigos). 

Acreditando que a “União Faz a Força” os responsáveis por estas entidades esperam que a 
população penaguiense adira em massa à noite de fados. 

 

A CNIS já possui página no Facebook. 
Pretende ser um local de divulgação de atividades da própria CNIS, das suas associadas bem
como dos seus parceiros institucionais. 

Pretende ser um espaço dinâmico com divulgação rápida de conteúdos e, também de partilha de
informação. 

Num espírito de respeito e de boa educação institucional,  solicita-se que sigam estas normas
tornando esta página um espaço saudável de partilha entre todos. 

Como em todas as páginas institucionais todos os comentários e posts serão analisados e serão
retirados conteúdos considerados inadequados, sem relação com as publicações ou que sejam
considerados ofensivos. 

A página da CNIS poderá ser encontrada em: 

http://www.facebook.com/cnis.ipss 

Visitem a página, façam gosto e partilhem as vossas/nossas experiências e atividades.

Lino Maia

 


