
 

 



1. No dia 4 de Dezembro, a União Distrital de Santarém em parceria com Segurança Social,
levou a efeito o ultimo dos 5 encontros realizados  em várias zonas do distrito, sobre o
tema "Encontros de Partilha", destinadas a Educadoras Sociais e Diretoras Técnicas
que trabalham com idosos.

Estiveram presentes 98 técnicas em representação de 66 Instituições.

2. No dia 9 de Dezembro, Jose Casaleiro e Filomena Bordalo, em representação da CNIS,
participaram na reunião do Grupo que analisa a legislação sobre as respostas socais,
tendo aprovado o documento do CAO, e reanalisado o documento sobre os Centros de
Acolhimento Temporário.

3. No dia 11 de Dezembro, Jose Casaleiro participou na reunião da Fundação Inatel, tendo
sido aprovado o plano de actividades e o orçamento para 2015 e ainda o regulamento
do conselho consultivo.

4. No dia 13 de Dezembro, decorrerá a Assembleia Geral Eleitoral da UIPSS-Bragança, no
período das 14H00 às 16H00, nos serviços administrativos da União, sita na rua Viriato
Martins em Macedo de Cavaleiros (Santa Casa da Misericórdia) com um Ponto único:
Eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal

5. No dia 13 de Dezembro, pelas 16h00, a Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira promove
um concerto solidário de Natal, com o coro Notas Soltas.

6. No  dia  16  de  Dezembro,  pelas  15h00,  decorrerá  a  cerimónia  de  assinatura  do
Compromisso  de  Cooperação  do  Setor  Social  e  Solidário,  na  residência  oficial  do
Senhor Primeiro-Ministro.

Este Compromisso que será assinado com os Ministros da Solidariedade e Segurança Social,
da Saúde e da Educação, definirá as metas e programa para o setor por dois anos.

7. No dia 18 de Dezembro no Ministério da Saúde, vai realizar-se uma reunião da Equipa de
Acompanhamento ao abrigo do Despacho 1.981/2014,  composta por representantes do
Ministério da Solidariedade, CNIS e Misericórdias para tratar de assuntos relacionados
com os Cuidados Continuados.

A CNIS vai fazer-se representar por Joaquim Vale.

 



O Conselho de Ministros de 11 de Dezembro, aprovou a criação das estruturas de 
missão para os programas operacionais que integram o ciclo de programação dos 
fundos europeus estruturais e de investimento, designado Portugal 2020. 

 As estruturas de missão serão responsáveis pela gestão e execução dos diferentes 
programas operacionais dos fundos da política de coesão, designadamente os quatro 
programas operacionais temáticos (Competitividade e Internacionalização, Inclusão 
Social e Emprego, Capital Humano e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos) e pelos cinco programas operacionais regionais no continente (Norte, 
Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) que integram o ciclo de programação para o 
período de 2014-2020. 

As estruturas de missão para os programas operacionais temáticos, regionais do 
continente e de assistência técnica sucedem às estruturas operacionais que até à data 
geriram e executaram os programas operacionais do ciclo de programação 2007-2013. 

 As despesas inerentes ao funcionamento e às atividades das autoridades de gestão e 
dos órgãos de acompanhamento das dinâmicas regionais, que sejam consideradas 
elegíveis, são asseguradas, respetivamente, pelos eixos de assistência técnica dos 
programas operacionais temáticos e regionais do continente. 

O Conselho de Ministros aprovou a criação da iniciativa Portugal Inovação Social e 
a estrutura de missão responsável pela sua execução. 

Esta medida visa estimular o aparecimento de soluções e modelos de intervenção 
inovadores, adequados a gerar novas respostas para problemas prementes na área 
social, bem como em outras áreas de política pública, entre as quais a saúde, a justiça, 
a educação e a igualdade de género. 

Pretende-se também contribuir para o desenvolvimento e promoção de um mercado 
de investimento social em Portugal, potenciado por instrumentos de financiamento 
inovadores, tais como o Fundo para a Inovação Social, enquanto instrumento de 
natureza grossista adequado a impulsionar o aparecimento de fundos participados 
para apoio a iniciativas de inovação e empreendedorismo social. 

A iniciativa Portugal Inovação Social é concretizada pela mobilização de recursos 
financeiros de programas operacionais do Portugal 2020: Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego; Programa Operacional Capital Humano; e programas 
operacionais regionais do continente. 

 O Conselho de Ministros aprovou a orgânica do Gabinete de Estratégia e Planeamento 
do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, adequando as suas atribuições 
nas áreas da solidariedade, emprego e segurança social e reformulando a respetiva 
organização interna. 

O Gabinete de Estratégia e Planeamento vê agora reforçada a sua vocação no âmbito 
do planeamento estratégico, formulação de políticas internas e internacionais, de 
suporte à definição e avaliação das políticas das áreas da solidariedade e segurança 
social com as da área do emprego. 

 

 
 
 
LISBOA É A CAPITAL EUROPEIA DO 
VOLUNTARIADO 2015 
Lisboa foi escolhida como Capital Europeia do Voluntariado em 2015, sucedendo à cidade de Barcelona.  

Lisboa foi eleita por um júri internacional como Capital Europeia do Voluntariado, tendo sido consideradas 

questões ligadas à dinâmica global do voluntariado, às qualidades do trabalho desenvolvido no âmbito 

deste setor, à relevância do seu papel na comunidade e ao reconhecimento conferido ao papel do 

voluntário. 

O estatuto de Capital Europeia do Voluntariado pretende promover o voluntariado a nível das políticas 

locais, dando ênfase às cidades que melhor desenvolvem e acolhem estratégias de participação e 

envolvimento de parceiros e organizações de voluntários nas suas estratégias de intervenção. 

 

  

 

O Espaço t é um dos vencedores do Premio BPI Capacitar com o projeto Inklusa – Arte e 

Inclusão. Este projeto irá criar uma plataforma física e virtual de arte feita por pessoas com 
deficiência e com varias problemáticas biopsicossociais.  

Sabendo que a experiência de desenvolver um papel criativo como parte de uma comunidade, 
melhora o bem-estar de todos os participantes e que a partilha na apreciação do público sobre 
o trabalho tem um efeito curativo e integrador, pretendemos criar um centro que congregue 
experiências e trabalhos desenvolvidos por um sem número de instituições públicas e privadas 
em Portugal. A ideia será criar um catalisador de arte feita por pessoas com deficiência e com 
potencial artístico. 

O Espaço t foi premiado pelo programa EDP Solidária, da Fundação EDP, com o projeto 
Ginásio Social Keep On Moving. Este projeto tem como objetivo principal contribuir para um 
estilo de vida saudável através de uma prática desportiva indoor que seja acessível a todos, 
através da abertura de um espaço multidesportivo, com áreas disponíveis para a prática de 
várias modalidade desportivas, tais como aeróbica, karaté, ginástica, fitness e musculação. Este 
projeto consiste na construção de umespaço físico, no jardim da sede do Espaço t, incluindo os 
balneários necessários à realização de atividades desportivas indoor com qualidade e segurança. 
As sessões serão conduzidas por umtécnico especializado e voluntários especializados na área 
oriundos de ginásios de cariz empresarial. Pretende-se que a utilização deste espaço seja 
gratuita ou a um preço baixo, sendo que o cálculo do escalão terá por base o rendimento do 
agregado familiar. O seu horário de funcionamento será alargado.O projeto tem como principais 
destinatários jovens e adultos de diversos subgrupos vulneráveis, com problemáticas 
biopsicossociais e para pessoas “Ditas normais”. Queremos que o Ginásio Social Keep on Moving 
contribua para aproximar diversas gerações e diminuir os riscos do isolamento social e que ao 
mesmo tempo promova hábitos de vida saudáveis, fortalecendo mudanças e prevenindo 
comportamentos de risco. 
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