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“A Economia Social em Portugal - Necessidades,
perspetivas e fontes de financiamento"

O livro «A Economia Social em Portugal», uma obra
coordenada e editada pelo eurodeputado José Manuel
Fernandes, com o objetivo de informar e ser útil para as
entidades da economia social em Portugal, procurando
esclarecer e explicar instrumentos financeiros e de apoio à
sua atividade
Ao longo das cerca de 2150 páginas, o livro apresenta um
conjunto de textos de diferentes autores, onde se procura
definir e identificar o conceito da economia social, a sua
evolução e o seu impacto na realidade económica e social
do país, passando depois para um intenso conjunto de
recursos e instrumentos financeiros e de apoio ao
financiamento público e privado da atividade das instituições
deste setor, tanto a nível europeu como nacional.
Antes da parte final da publicação dedicada às áreas de
atuação e níveis de cobertura dos milhares de instituições
de âmbito social no país, são explanadas diferentes
perspetivas dos vários players do setor, como o presidente
da CNIS, Pe. Lino Maia.
Download (2Mb)
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Agenda

Assembleia-Geral da CNIS
Ordem de trabalhos:
Apresentação do Relatório de
Atividades e Contas de 2016;

» Criados manuais para técnicos e magistrados
na audição das crianças
Os técnicos da Segurança Social e os
magistrados têm a partir de agora dois manuais
de procedimentos para que a audição da criança
em processos, como os de divórcio, tenha uma
abordagem uniformizada.

Apresentação do Relatório e
Parecer do Conselho Fiscal
sobre o Relatório e Contas do
ano 2016 (artº 50, nº 1, al. e));
Apreciação e votação do
Relatório de Atividades e
Contas do ano de 2016;
Outros assuntos.

Relatório Único 2016
A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2016, efetuar-se-á entre 16 de março e 15 de
abril de 2017 de acordo com o previsto na Portaria
n.º 55/2010 de 21 de janeiro.
Saiba mais
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PO APMC prorroga prazo de submissão
de candidaturas do Aviso N.º POAPMCF2-2017-01
A Comissão Diretiva do PO APMC –
Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas, informa que face aos
constrangimentos verificados, o período
para submissão de candidaturas à Tipologia
de Operações 1.2.1 - Distribuição de
géneros alimentares e/ou de bens de
primeira
necessidade
–
Continente,
referentes ao Aviso N.º POAPMC-F2-201701, foi prorrogado até às 18:00 horas do
próximo dia 03 de abril.
Mais informações aqui

PO ISE lança novo concurso no âmbito da
Capacitação para a Inclusão
A Autoridade de Gestão do PO ISE – Programa
Operacional da Inclusão Social e Emprego, informa que foi lançado um novo concurso no âmbito da Tipologia de Operação 3.05- Capacitação
para a Inclusão.
Assim, e de acordo com o AVISO N.º POISE-302017-01 o período para a apresentação de candidaturas decorre entre 13 de março e as
18:00horas do dia 19 de abril de 2017.
Mais detalhe...
_______________________________________

Candidaturas abertas a
'Capacitação para o Investimento Social'
da Portugal Inovação Social

Convite à apresentação de propostas: Inclusão social através da educação Formação e
juventude - EACEA / 07/2017

Estão abertas, de 21 de março a 19 de junho, as candidaturas ao instrumento de financiamento ‘Capacitação para o Investimento Social’ da Iniciativa Portugal Inovação Social, com financiamento do PO ISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.
Este instrumento de financiamento apoia Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo
Social (IIES) no reforço das suas capacidades
organizativas e competências de gestão, com
o objetivo de as tornar mais preparadas para
gerar impacto social e captar investimento social.

 Ação-chave 3: Apoio à reforma de políticas: Inclusão social através da educação, da formação
e da juventude (EACEA 07/2017) - LOTE 2 Juventude;
 Ação-chave 3: Apoio à reforma de políticas: Inclusão social através da educação, da formação
e da juventude (EACEA 07/2017) - LOTE1 Educação e Formação

Convite à apresentação de propostas
Consulte Mais informação

Mais detalhe...
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Seminário:
“Regras de faturação nas IPSS

Dia: 28 de março das 9h30 às 16h00
Local: Auditório da
Sustentável de Aveiro

Casa

da

Comunidade

Promovido: UDIPSS-Aveiro e F3M

Inscrições
Nota: Os contabilistas certificados que participem em
ambos os seminários terão acesso a 18 créditos para
efeitos do regulamento de controlo de qualidade da
OCC.

 Assembleia-Geral da UDIPSS-Santarém
Dia: 30 de março às 18h00
Local: Refeitório da Estação Zootécnica Nacional
Ordem de trabalhos: Apreciação e vota-ção do
relatório e contas do ano 2016; parecer do Conselho
Fiscal
e
assinatura
do
Protocolo
com
Projectocentoeum, PCS Lda
 Ação Formativa “Alterar as condições iniciais
do contrato de trabalho é possível?”
Dia: 12 de abril, das 9h30 às 18h00
Local: auditório Vaz Portugal (Est. Zootécnica)
Inscrições: até ao dia 10 de abril através do e-mail:
udipsssantarem.formacao@gmail.com
 Ação Formativa “O regime jurídico da formação profissional: obrigatoriedade legal e
consequência do incumprimento”
Dia: 17 de maio, das 9h30 às 18h00
Local: auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva em Fátima
Inscrições: até ao dia 15 de maio através do e-mail:uudipsssantarem.formacao@gmail.com
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INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS
“Conversas à Hora do Chá”
Tema: “Alterações de memória –
diferenças entre o envelhecimento
saudável e patológico

Dia: 4 de abril às 17h00
Local: Fórum Apoio, Rua Margarida Palla, 23 A – Algés
Este evento é dirigido especialmente às pessoas idosas e
terá como palestrante a Dra. Sofia Nunes de Oliveira,
Médica Neurologista
O envelhecimento, os direitos dos idosos, as doenças
próprias da idade, os comportamentos e muitos outros
temas que interessam à população sénior vão estar à volta
da mesa e à hora do chá, numa conversa moderada por
psicólogos, médicos e outros especialistas.
Participação gratuita.
Informações:214120257 ou 962980205
E-mail: geral.associacao@apoio.pt
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125º Aniversário da Congregação Filhas de Camilo

- Conferência “A humanização na assistência ao doente e
o acompanhamento no luto”
No dia 14 de Março decorreu a Conferência “A humanização na
assistência ao doente e o acompanhamento no luto” resultante da
parceria entre o Departamento da Pastoral da Saúde da Diocese
de Lamego e a Congregação Religiosa Filhas de São Camilo no
âmbito da comemoração dos seus 125 anos de existência e tendo
contado como um dos conferencistas, um dos maiores
especialistas da Península Ibérica nesta área de reflexão bioética,
o Prof. Dr. Carlos Bermejo, Camilian.

DIVERSOS

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
NO MONTE DE CAPARICA E NO PORTO
- Inscrições abertas –

CNIS recebe visita de ativista grega
Lora Pappa

Norma NP 4543 - Sistema de Gestão
de Respostas Sociais
A ativista grega da ONG
METAdrasi está de volta ao
nosso país a convite da
CNIS, no âmbito da
parceria estabelecida entre
as duas instituições com o
objetivo de procurar uma solução adequada para
os menores refugiados não acompanhados que se
encontram na Grécia.
Lora Pappa, que já nos visitara o ano passado, é
uma ativista grega, fundadora da ONG METAdrasi
que trabalha no âmbito do acolhimento e
integração de refugiados (nomeadamente com
menores não acompanhados) e que foi em 2015
galardoada com o Prémio Norte-Sul do Conselho
da Europa. Desde quarta-feira, a ativista tem
estado a visitar instituições associadas da CNIS
com o objetivo de conhecer o seu trabalho e das
suas associadas.

O IPQ acabou de editar a NP 4543 “Sistema de
Gestão de respostas sociais. Requisitos”, que
anula a primeira edição de 2015, a qual foi
objeto de revisão técnica, nomeadamente na
definição do conceito de cliente, encontrandose alinhada com a Norma NP EN ISSO
9001:2015, para uma mais fácil integração no
caso das entidades que já estejam certificadas
por este referencial.
Se tem interesse em participar em alguma das
duas sessões ou esclarecer algumas dúvidas
sobre a Norma, poderá enviar um e-mail para:
eventos@ipq.pt, com o nome, contacto,
preferência relativamente ao local da realização
da sessão.
Consulte aqui a promoção de lançamento da
Norma.

Lino Maia
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