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Declaração n.º 3/2017 - Diário da República
n.º 182/2017, Série I de 2017-09-20
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Representantes dos Grupos Parlamentares da
Assembleia da República na Comissão para a
Igualdade e Contra a Discriminação Racial

Despacho n.º 8230-A/2017 - Diário da República n.º 182/2017, 1º Suplemento, Série II de
2017-09-20
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Gabinete da Secretária de Estado da Segurança Social
Cria o Programa de Apoio Complementar (PAC)
à execução do Programa Operacional de Apoio
às Pessoas Mais Carenciadas (POAPM

IMPRENSA
 Conselho Económico e
Social com nova composição a partir de hoje
... Conselho Nacional de
Juventude e a Federação
Nacional das Associações
Juvenis, cada um com ... O
setor social passa a ser representado por três elementos – um das Instituições
Particulares de Solidariedade Social, um das ...
 Abrantes | CRIA vai dar apoio a pessoas carenciadas e distribuir alimentos em Abrantes, Mação e ...
Em Abrantes o número de destinatários situa-se nas
194 pessoas ... geral do Fundo de Auxílio Europeu às
Pessoas mais Carenciadas (FEAC), ..

Rua da Reboleira, 47

 Associação teme que Unidades de Cuidados
Continuados possam...
Num documento de 17 páginas, a Associação
Nacional dos CuidadosContinuados (ANCC)
faz um diagnóstico sobre o funcionamento da ...
 Marcelo pede acordo para a segurança social
O chefe de Estado elogiou ainda o papel das instituições particulares de solidariedade social (IPSS)
e, embora ressalvando que "sem um orçamento ..
 IPSS recebem 10 mil euros por ano para distribuir alimentos - Público
IPSS recebem 10 mil euros por ano para distribuir
alimentos aos mais pobres. Instituições sociais e
autarquias vão distribuir cabazes ...
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Concurso de Boas Práticas de
Envelhecimento Ativo e Saudável
- até 30 de setembro –

Prémios Europeus Silver Economy
– até 15.novembro Estão abertas as candidaturas os Prémios Europeus Silver Economy, que irão reconhecer as
melhores práticas na melhoria da vida de seniores europeus, nomeadamente produtos e serviços inovadores de base tecnológica que apoiem
grupos etários com mais de 50 anos, no amplo
espetro de áreas que compõem a Economia da
Prata.

O concurso para entidades do setor público e
privado está estruturado em três categorias:
Vida+
Saúde+
Conhecimento+
Consulte aqui o regulamento do Concurso e o
formulário

A Cáritas Diocesana de Coimbra, representada
por Carina Dantas enquanto Vice-Presidente
do Convénio Europeu para as Alterações Demográficas, irá ser júri na segunda ronda de
avaliação dos prémios, selecionando os 3 finalistas de cada categoria.
Consulte todos os detalhes em http://silvereconomyawards.eu/

Comunicado do Conselho de Ministros de 21.09

Foi aprovado o novo enquadramento para as
condições de organização e funcionamento das
estruturas de atendimento, das respostas de
acolhimento de emergência e das casas de
abrigo que integram a rede nacional de apoio
às vítimas de violência doméstica.
A CNIS foi uma das Entidades/Instituições ouvidas.

Programa EMPREENDE JÁ
| 2.ª Edição de Candidaturas
Candidaturas até 30 de novembro
O Programa compreende a existência de duas ações:
Ação 1 — Apoio ao desenvolvimento de projetos com
vista à criação de empresas e de entidades da economia social, com base em ideias próprias ou disponibilizadas através da Rede de Fomento de Negócios;
Ação 2 — Apoio à sustentabilidade de entidades e de
postos de trabalho criados ao abrigo do Programa, resultante de projetos desenvolvidos na ação 1.
Sabe aqui mais sobre o Programa EMPREENDE JÁ
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Livro da Solidariedade । Integrada na “Chama da Solidariedade”
No dia 20 de setembro assinalou-se a passagem da Chama da freguesia
de Amora para a freguesia do Seixal, para a Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Seixal (AURPIS), permanecendo até ao
dia 10 de outubro, dia em que será entregue ao município de Almada.
Integrada na “Chama da Solidariedade” convida-se a parceria da Rede Social do Seixal a participar na elaboração do Livro da Solidariedade, que irá
se iniciar no município do Seixal e acompanhará a Chama da Solidariedade
em todo o seu percurso, ao longo dos municípios por onde irá passar, até 2018.
Este Livro pode ser acrescentado com folhas, ou poderão ser elaboradas mais edições do mesmo. No
final, em 2018, aquando da Festa da Solidariedade no dia 8 de junho, o Livro será entregue ao Presidente
da CNIS, passando a fazer parte do espólio e memória futura dessa entidade.
Forma de participação na elaboração do Livro:
O Livro da Solidariedade será concebido em formato A3, na horizontal e as folhas serão concebidas e trabalhadas em base de tecido.
As entidades da parceria poderão trabalhar uma
página, na horizontal, com uma mensagem de
âmbito solidário, recorrendo a vários materiais,
como pinturas, colagens, poemas, etc. Deverão
ser evitados demasiados motivos em relevo, para
que não comprometa o manuseamento do Livro.
Não serão consideradas folhas que não respeitem o tamanho A3 (29,7 cm x 42 cm) e, do lado

esquerdo, deverá ser deixada uma margem de
cerca de 3 cm, para posterior colocação de ilhós.
A entrega dos trabalhos deverá ser efetuada
até dia 27 de setembro, nos Serviços Centrais
da Câmara Municipal do Seixal, ao cuidado da Divisão de Desenvolvimento Social e Cidadania.
As inscrições deverão ser remetidas ao cuidado
de Estela Costa (estela.costa@cm-seixal.pt) e
Hélia Monteiro (helia.monteiro@cm-seixal.pt ) e
indicação da pessoa responsável pela apresentação do trabalho e respetivo contacto (telefónico
e/ou email).

Curso de gestão para IPSS’s । Workshop
de apresentação - 26 setembro
A UNAVE – Associação para a Formação Proﬁssional e Investigação da Universidade de Aveiro,
a empresa F3M Information Systems, SA, a
UDPISS-AVEIRO e a Diocese de Aveiro estabeleceram uma parceria que visa proporcionar uma
.
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formação de excelência a quadros superiores e
dirigentes em áreas fundamentais da gestão das
instituições particulares de solidariedade social
da região.
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O curso terá início a 17 de outubro, mas será apresentado ao público potencialmente interessado
no dia 26 de setembro, durante um workshop que decorrerá das 10h00 às 12h00, na Casa Santa Joana,
situada na avenida de Santa Joana, nº 67, em Aveiro.
Estarão presentes, para uma sempre útil troca de
impressões e, eventualmente, para prestar esclarecimentos, a Prof.ª Marta Ferreira Dias, pela
UNAVE-UA, o Dr.º Filipe Cruz e o Dr.º Lacerda

Pais, em representação da F3M e da UDIPSSAveiro, respetivamente, e o senhor Bispo da Diocese de Aveiro, D. António Moiteiro (sujeito a
conﬁrmação).

Os interessados deverão confirmar a sua presença através do e-mail unave.formação@ua.pt

INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS

60º Aniversário da Fundação Obra de S. José Operário-Évora
Caminhada Solidária
23 de setembro । 9h00
As comemorações ao 60º aniversário da Fundação terão inicio no dia 22 de
setembro, pelas 10h00, com a celebração Eucarística, seguida da apresentação oficial do website da Instituição.
Inscrições e demais informações em: www.facedbool.com/osjo.pt / marketing.osjo@gmail.com
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Passeio pelo Algarve
23 de Setembro । partida ás 7h30
A Associação Social e Cultural da Tôr, realiza uma excursão a Lagos, com
o passeio de barco pelas grutas da ponta da piedade; seguindo depois
para Ferragudo com paragem para almoço; e por fim, prova da cerveja
artesanal a "Marafada" na fábrica onde é produzida, em Algoz.
Mais informações: tel. 289422888 ou anumacao.asctor@gmail.com

Dia Internacional das Ataxias
23 de setembro

।

12h30

Parque Verde – Cantanhede
É uma iniciativa a APAHE - Associação Portuguesa de Ataxias Hereditárias.
É um evento gratuito, mas carece de inscrição até dia 18, aqui

2º Aniversário das Noites de Poesia
27 de setembro

।

21h00

Nas instalações da Sede da APOIO, em ALGÉS
Mais informações através do tel. 214120257 / 962980205
Email: associacao@apoio.pt
Inscrições sempre abertas, participação gratuita

AAL Fórum 2017
2 a 4 de outubro

।

Coimbra

A Cáritas de Coimbra foi convidada para se representar na sessão plenária
e nos workshops, pelas Dras. Carina Dantas de Ana Luísa Jegundo.
O AAL (Active and Assisted Living) Fórum 2017 é um dos maiores eventos
europeus no âmbito do envelhecimento ativo e saudável aliado à utilização
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de novas tecnologias e sistemas inteligentes e irá este ano ter lugar em Por-

tugal, na cidade de Coimbra. Apresenta o melhor da pesquisa e prática
atual, com ênfase na promoção da independência e vida social dos mais
velhos, e que otimizem os gastos em saúde e apoio social

DIVERSOS

7º Encontro da Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade do Seixal, sob o tema
“Grupos Vulneráveis – Cuidar em Rede”
Decorre nos dias 25 e 26 de Setembro, a partir
das 9h00, nas instalações dos Serviços Centrais
da Câmara Municipal do Seixal, sito na Alameda
dos Bombeiros Voluntários, nº 45 – Seixal.
Programa e Inscrição do Encontro: https://sites.google.com/site/uccdoseixal/7o-encontro-ucc-seixal

Apresentação do Estudo
Financiamento de organizações com missão social em Portugal: principais
desafios
Dia 27 de setembro । 17:30 - 19:00

Inscrições em http://bit.ly/2wbywPu até 22 de
Setembro.

Rua da Reboleira, 47

II Seminário Luso-Brasileiro
”Paradigmas de Aprendizagem: da
Reflexão à Prática”
A iniciativa terá lugar no dia 27 de setembro, das
14h-19h, no Cine Teatro Grandolense
Inscrições até 25 de setembro, em:
https://goo.gl/UBK5H

Encontro Nacional de Organizações
que trabalham com Jovens
O IEFP na qualidade de Coordenador Nacional
da Garantia Jovem leva a efeito no dia 28 de setembro, o evento "FAZER O FUTURO EM
REDE".
Inscreva-se aqui se a sua organização trabalha
diretamente ou indiretamente com jovens.
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UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA. PORTO
Pós-Graduação em
Gestão de Organizações
de Economia Social
6.ª edição – Inscrições















Curso que combina a qualidade académica e a experiência de trabalho no terreno da ATES – Área
Transversal de Economia Social da Católica Porto
Curso que abrange os vários domínios relevantes para a gestão destas organizações, com 270
horas lectivas, organizadas em 4 módulos:
o Sustentablidade das Organizações de Economia Social;
o Gestão Estratégica de Pessoas;
o Contabilidade, Fiscalidade e Enquadramento Jurídico;
o Formação de Auditores Internos de Qualidade.
É possível a inscrição por módulos, ou só nalguns módulos.
A aprovação no curso permite equivalência a metade da parte escolar do Mestrado em
Economia Social da Católica Porto
A aprovação na unidade curricular de Gestão da Qualidade permite o acesso ao Certificado de
Auditor Interno da Qualidade a emitir pela APCER para os alunos que o requerem e que tiverem
a experiência profissional necessária para o efeito.
Taxa de inscrição: 250€
Propinas para a totalidade das unidades curriculares : 2000€, com a possibilidade de pagamento
mensal.
Site da Pós-Graduação:
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoeseconomia-social
Contactos
o Secretariado: Eng.ª Cristina Crava (ccrava@porto.ucp.pt;
formacao.avancada@porto.ucp.pt / Tel. 226196202/43)
o Direcção da Pós-Graduação: Prof. Dr. Américo M. S. Carvalho Mendes
(amendes@porto.ucp.pt)
Data de início provável: Outubro 2017, em dia a anunciar
Entidades parceiras: Montepio Geral, Vieira de Almeida & Associados, APCER, SInASE, A3S –
Associação para o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector
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ENCONTRO

Sistemas de Gestão de Respostas Sociais
Auditório IPQ, Caparica |13 de outubro 2017

O Instituto Português da Qualidade (IPQ) e a
Comissão Técnica portuguesa de normalização CT 186 – Respostas Sociais e Cuidados
Continuados Integrados, vão realizar no próximo dia 13 de outubro, um Encontro sobre
"Sistemas de Gestão de Respostas Sociais”,

no Auditório do IPQ, em Caparica, que visa divulgar a Norma Portuguesa – NP 4543:2015 –
“Sistemas de Gestão de Respostas Sociais.
Requisitos”.
Poderá consultar aqui o programa.

A participação é gratuita, não dispensando a inscrição prévia, que deverá ser efetuada através do
preenchimento do formulário, até ao dia 11 de outubro de 2017 ou através de email (com nome,
entidade e contacto de email).

COLETÂNEA DE NORMAS - PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES
► NP 4543 - “Sistemas de gestão de respostas sociais – Requisitos”.
Valor de aquisição – 12,50 € (valor já com IVA).
Para a aquisição da coletânea será posteriormente enviada nota de encomenda aquando da confirmação da inscrição no encontro.
Para mais informações contacte 212948141 ou aceda ao sítio da internet do IPQ.

Lino Maia
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