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solidariedade link

INFORMAÇÕES DA CNIS

Num mundo carecido de aleluias de esperança, que a Páscoa seja símbolo de mudança, de liberdade e de vida.
Também para a solidariedade e para quantos da solidariedade fazem uma aleluia
de bem-aventurança.
Pe. Lino Maia

Boa Páscoa!
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CNIS certificada como entidade formadora

A CNIS foi certificado como entidade formadora, no âmbito da Portaria nº 851/2010, de 6 de setembro, alterada e republicada pela
Portaria nº 208/2013, ed 26 de junho, nas seguintes áreas de educação e formação:







Desenvolvimento pessoal
Gestão e administração
Enquadramento na organização/empresa
Saúde-programas não classificados noutra área de formação
Trabalho social e orientação e
Segurança e higiene no trabalho

ESTUDO
A CNIS está a promover um estudo relativo aos “Custos Técnicos” das diferentes respostas sociais.
No sentido de tornar a amostra o mais representativa possível, é do interesse da CNIS
que as associadas colaborem no estudo, manifestando esse interesse através do preenchimento da manifestação de interesse em: https://www.economiasocial.pt/estudos
A participação no estudo pressupõe o registo na área reservada (que permitirá o posterior
acesso ao formulário de recolha de dados) seguido do preenchimento da manifestação de
interesse no Painel do Estudo.
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Sessões de informação/formação “Ações Inspetivas” do ISS
Desde Outubro de 2015 foram realizadas 23 sessões de formação/informação sobre as “Ações Inspetivas
do ISS” nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Bragança/Vila Real (Mirandela), Aveiro, Coimbra,
Leiria e Viseu abrangendo 530 instituições e 1066 pessoas.
Até julho estão ainda agendadas 25 sessões nos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Leiria,
Santarém, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Faro.
A forte participação nestas ações é prova da sua oportunidade e utilidade para as Instituições.
O êxito destas ações depende muito da sua preparação e condições de realização, não ultrapassando 50
elementos por sessão, pelo que é imprescindível a inscrição atempada, a limitação do número de pessoas
por instituição e a participação apenas em uma ação.
É nosso objetivo que todos os inscritos acedam a estes momentos, pelo que pedimos a vossa compreensão
para as condições enunciadas, não sendo possível admitir mais inscrições.

Relatório Global 2014/2015 IGEC – Jardins de Infância da Rede Privada - IPSS
A Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) apresentou, em Fevereiro de 2015, o relatório global 20142015 sobre a ação realizada junto de 71 Jardins de Infância (JI) da Rede Privada – Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS).
A CNIS publicou na sua página de internet o relatório completo e as principais conclusões sobre o mesmo,
que incluem as iniciativas a desenvolver de forma a apoiar as suas associadas nas melhorias a
implementar.
Consulte toda a informação aqui.

IMPRENSA

“Instituições de solidariedade social reclamam mais apoio estatal ...”
O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS ), Lino Maia,
reclamou hoje um aumento do apoio estatal ao ...
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PROTOCOLOS

Assinado
Protocolo entre Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a CNIS
Envolver as diferentes comunidades no conhecimento dos riscos
A ANPC assinou no dia 10 de março, um protocolo com a CNIS na área da Sensibilização e da Educação
para o Risco, que facilite o trabalho de proximidade em torno da valorização e dinamização das comunidades locais, dotando-as de mais informação e conhecimento para a exposição aos riscos e a necessária
reação a situação de acidente grave e catástrofe.
Consultar aqui

Caixa Económica Montepio Geral e CNIS renovam parceria
A cerimónia de assinatura da renovação da parceria entre a CEMG e a CNIS teve lugar a 12 de
março, no Hotel Cinquentenário, em Fátima.0 0
Novas condições - Protocolo de Colaboração com o Montepio Geral

LEGISLAÇÃO

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 16/2016/M - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º
56/2016, SÉRIE I DE 2016-03-21
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/M, de 4 de novembro, que adapta à Região Autónoma da
Madeira o Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, o qual estabelece o modelo de governação dos fundos europeus
estruturais e de desenvolvimento (FEEI), e respetivos programas operacionais (PO), para o período de programação 20142020
7390 8230

PORTARIA N.º 51/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 59/2016, SÉRIE I DE 201603-24
Presidência do Conselho de Ministros, Cultura e Educação
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos da exploração dos jogos sociais atribuídos à
Presidência do Conselho de Ministros para o ano de 2016 e revoga a Portaria n.º 356/2015, de 14 de outubro
739610 42
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INFORMAÇÕES PORTUGAL 2020



Está disponível, nas Notícias do site da CNIS, a Matriz Portugal 2020 atualizada com identificação
das candidaturas, abertas ou com data prevista, às quais as IPSS se podem candidatar.

Candidatura POISE – Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade
A Autoridade de Gestão do PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, prolongou o prazo
para apresentação de candidaturas ao AVISO sobre “Qualificação de pessoas com deficiência e
capacidade”.
O prazo para apresentação de candidaturas no âmbito do AVISO Nº POISE-29-2016-01 – “Qualificação de
pessoas com deficiência e incapacidade” (T.O 3.01), foi prolongado até às 18:00 horas do dia 31 de março
de 2016 com o correspondente ajustamento do prazo de decisão.
Para mais informações consulte o aviso disponível no Balcão 2020.
Fonte: AG PO ISE

Para apoio na preparação de candidaturas ao Portugal 2020 pode contactar o Gabinete de Apoio
Técnico da CNIS através do e-mail gat@cnis.pt ou do telefone 226068614

SEGURANÇA SOCIAL

Tipo
Guia

Publicação
Proteção social das crianças e jovens

Apadrinhamento Civil - Crianças e Jovens

Descrição
Guia - Proteção Social das Crianças e Jovens

Guia prático (23-03-2016)
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CANDIDATURAS

Candidaturas Europa Criativa
Projetos de Apoio à integração dos Refugiados
Candidaturas até 28 de abril de 2016
A Comissão europeia, abriu convite à apresentação de propostas (EACEA/12/2016), de projetos de
Apoio à Integração dos Refugiados, a abrigo do programa Europa Criativa – Vertente Intersetorial.
Serão apoiados projetos de integração cultural e linguística dos migrantes, no país de acolhimento,
promovidos por organizações ativas nas áreas da cultura e da educação.
Consulte aqui a Call for proposals EACEA 12/2016
formulário de candidatura| Applications for funding/applications

2ª Edição do Projeto - Por Um Bairro Melhor
A SIC Esperança associa-se à Visão e à Comunidade EDP para o desenvolvimento da 2ª edição
do projeto “Por Um Bairro Melhor” com vista à
dinamização e divulgação de ações de intervenção local. O projeto procura conhecer e dar voz a
causas por todo o país, mobilizando voluntários
e parceiros.
Mais informações: aqui

PRÉMIO BPI SENIORES
Candidaturas:
Prazo de candidatura de 1de Abril a 1 de Maio.

Como se candidatar:
As candidaturas só poderão ser efetuadas em premiobpiseniores@bancobpi.pt
Podem candidatar-se todas as instituições privadas sem fins lucrativos, com sede em Portugal, com projetos sólidos e inovadores na área social.
Cada entidade promotora apenas se poderá candidatar a um dos Prémios BPI (Prémio BPI
Seniores, Prémio BPI Capacitar ou Prémio BPI Solidário).
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REFUGIADOS

A Plataforma de Apoio aos Refugiados, em conjunto com a Direção Geral de Educação, o Alto Comissariado para as Migrações e o Conselho Nacional de Juventude, lançou no último dia 21 de Março a campanha "E se fosse eu? Pegar na mochila e partir."
A campanha, inspirada no projeto “What’s In My Bag?” (desenvolvido pelo International Rescue Comitee
em colaboração com o fotógrafo Tyler Jump), pretende ser um desafio de empatia dirigido aos estudantes do ensino básico e secundário. O objetivo é que cada um perceba o que significa fugir da guerra e
deixar tudo para trás, selecionando apenas aquilo que é mais importante e que caiba numa só mochila.
Um exercício de nos colocarmos na posição do "outro" e percebermos o que esperaríamos encontrar
como acolhimento.
No próximo dia 6 de abril, todos os alunos de todas as escolas do ensino básico e secundário são convidados a aderir à campanha.
Mais informações aqui.

FISCALIDADE
Relatório Único 2015
A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2015, efetuar-se-á entre
31 de março e 30 de abril de 2016.
Para facilitar a entrega de informação, a primeira etapa deve ser a gestão e
validação da Estrutura Empresarial que pode já efetuar (Para o efeito deve
aceder a https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam).
Toda esta informação é extensível à Região Autónoma da Madeira.
Para mais informação pode utilizar o contacto do GEP.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Dia 30 de março de 2016, pelas 14h00
Auditório do CDSS de Vila Real
Ordem de trabalhos: Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas do
ano 2015, apresentado pela Direção;
Outros assuntos de interesse para as instituições
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Inscrições até 7 de abril (dois representantes por IPSS) para uipssdb@gmail.com

"SOMOS O QUE PARTILHAMOS"
SEMINÁRIO PARA ORGANIZAÇÕES DO SETOR SOCIAL

Dia: 7 de abril de 2016, às 14.30, na Estação Zootécnica Nacional
Inscrições gratuitas mas obrigatórias em: http://goo.gl/forms/18FXdWMm3L
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Constituição dos órgãos Sociais da UDIPSS-Santarém para o quadriénio 2016-2019, eleitos a
19 de março de 2016:
Assembleia-Geral:
Presidente – Eliseu Manuel N.Raimundo - Associação Pª Desenvol. Social e Comunitário de Santarém
Secretário – José de Lourdes Alexandre da Silva - Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira

Secretário – Manuel de Oliveira Neves – Centro de Reabilitação e Integração de Fátima
Direção:
Presidente – Eduardo Júlio Q.Mourinha – Centro Paroquial de Bem Estar Social de Salvaterra de Magos
Vice-Presidente – Luís Manuel da Silva Amaral – APPACDM
Secretária – Maria Emília Pinto de Matos Coelho Rufino – Lar de Santo António da Cidade de Santarém
Tesoureira – Catarina Maria Rebelo Rodrigues Marcelino – Fundação Luiza Andaluz
Vogal – Júlia Maria da Silva Moisés - Creche e Jardim Infantil de Benavente
Suplente – Maria Manuela Caetano Santos Neves – Centro de Bem Estar Social da Zona Alta
Suplente - João Saldanha de Oliveira e Sousa – Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga
Conselho Fiscal:
Presidente – Hilário Manuel Marcelino Teixeira – Associação dos Lares Ferroviários
Vogal – Afonso da Costa Tomás – Centro Paroquial de Bem Estar Social de Rio Maior
Vogal – Humberto Pires Lopes – Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas

Protocolo entre a F3M e a UIPSS-AVEIRO
Foi assinado no dia 15 de março, no decorrer da Sessão
Formativa sobre as “Alterações Legais e Fiscais das IPSS”.
Este acordo tem como objetivos, entre outros, a elaboração e
desenvolvimento de projetos que proporcionem resultados
finais ao nível da melhoria de competências dos colaboradores das IPSS e TIC e de novos ou
melhorados processos de informação e comunicação.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS

ATC - Associação Teatro Construção, em Joane, Braga, cria do Gabinete de Apoio ao
Desempregado

Apresentação dia 29 de março
O desemprego e o afastamento do mercado de trabalho por um elevado número de
pessoas em idade ativa, tem constituído uma preocupação crescente ao longo dos últimos anos.
Num quadro de grande dificuldade no acesso ao emprego, ao primeiro emprego, à formação e informação por parte da população e no âmbito das preocupações da ATC
junto das pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão, a ATC cria e dinamiza o
Gabinete de Apoio ao Desempregado (GAD). » saiba mais

ROSTOS DA MISERICÓRDIA EM ANO JUBILAR
Fundação Betânia
No dia 18 de Março e de
forma a assinalar o Dia
de S. José, O Santo patrono da Fundação Betânia,
celebrado a 19 de Março, decorreu um momento de
reflexão acerca da Misericórdia de Deus, sob o tema
“Rostos da Misericórdia em Ano Jubilar”. Este encontro,
promovido e orientado pelo Monsenhor Adelino Pais,
congregou a equipa de colaboradores da Instituição e
teve por objectivo aprofundar o tema da Misericórdia
Divina. Numa Instituição com raízes fortemente cristãs e
em que toda a ação está voltada para o cuidado aos mais
frágeis, personificados na pessoa idosa, este tema
tornou-se fundamental sendo muito bem acolhido por
todos. O Monsenhor Adelino Pais fez uma breve
comunicação acerca dos temas que marcam este Ano
Santo, tais como o significado de Jubileu, de Porta Santa

e das Obras de Misericórdia, frisando a ideia de que,
todos os que trabalham com os mais fragilizados devem
ser “Rostos da Misericórdia de Deus”.
Para além da vertente mais teórica o encontro ficou
marcado pela entrega a cada colaborador de um
“Evangelho segundo S. Lucas”, personalizado por uma
pequena mensagem do Monsenhor Adelino Pais, a cada
família presente.
Ainda neste encontro, foi prestada homenagem a duas
colaboradoras que contaram 15 anos ao serviço da
Fundação Betânia.
O encontro terminou à volta da mesa com um lanche
partilhado por todos.
Fica o desejo de que estas iniciativas em Ano Santo sejam
sementes que germinem em corações mais
misericordiosos.

Assembleia Geral Ordinária da Associação Portuguesa de
familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer – dia 09 de abril, Avª de Ceuta,
Lt.2, Quinta do Loureiro em Lisboa.

Lino Maia
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