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OCDE
Relatório da “Health at a Glance 2017” ("Uma visão da saúde")
Apresenta os principais indicadores da saúde dos 35 países
da organização em 2015 e 2016
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09h45

Convocatória A.G. Extraordinária ।

11h45

Convocatória da A.G. Ordinária

Programa de Ação e Orçamento 2018

Fórum Nacional Álcool e Saúde: Parceiros assinam Carta de Compromisso
O Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) reúne, no dia 14 de novembro, para assinar a sua Carta de
Compromisso relativa ao triénio 2017-2020.
O encontro contará com a presença dos membros que representam várias áreas da sociedade civil, entre elas a CNIS na pessoa do Prof, Nuno dos Santos Rodrigues, que, através desta plataforma, se comprometem a reforçar as ações necessárias para a redução dos danos provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

SICAD lança campanha “Há conversas Mais Fáceis”
O SICAD, no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS), lançou a 31 de outubro uma campanha publicitária
que pretende sensibilizar os pais de jovens até aos 18 anos para o uso nocivo de bebidas alcoólicas.
Download dos cartazes aqui

Chama da Solidariedade 2017/18 no concelho de Palmela
- 10 de novembro a 7 de dezembro -

Rua da Reboleira, 47
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LEGISLAÇÃO
Saúde

Planeamento e das infraestruturas e
economia

Despacho n.º 9688/2017 - Diário da República
n.º 214/2017, Série II de 2017-11-07
Designa, em regime de substituição, a licenciada
Maria da Graça Gregório de Freitas, para o cargo
de Diretora-Geral da Saúde
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 137/2017 - Diário da República
n.º 215/2017, Série I de 2017-11-08114163923
Transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em matéria de géneros alimentícios, organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais, embalagens de aerossóis, elaboração de estratégias marinhas, segurança de brinquedos e utilização de certas substâncias em vidro

Portaria n.º 340/2017 - Diário da República n.º
215/2017, Série I de 2017-11-08
Primeira alteração ao Regulamento de Gestão
dos Reembolsos dos Sistemas de Incentivos do
QREN, aprovado no anexo à Portaria n.º
263/2014, de 16 de dezembro
Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social

» Portaria n.º 342/2017 - Diário da República n.º
216/2017, Série I de 2017-11-09
Estabelece os critérios, limites e rácios necessários à execução do Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9
de outubro, que instituiu o Programa «Modelo de
Apoio à Vida Independente» MAVI
114161345

» Decreto-Lei n.º 139/2017 - Diário da República
n.º 217/2017, Série I de 2017-11-10
Altera a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
Nota: A CNIS tem representação no Conselho
Geral – Artº 8º, al. o)

IMPRENSA
Livro "Vozes do Silêncio" reúne textos de semabrigo e escritores conhecidos
O livro "Vozes do Silêncio - um grupo de semabrigo à conquista de cidadania", fruto de uma
iniciativa inédita em Portugal e que reúne escritores e ...

Rua da Reboleira, 47

Município recebe “Chama da Solidariedade
2017/2018”
O Município de Palmela receberá a “Chama da
Solidariedade” numa sessão que contará com a
participação das IPSS locais e com a animação ...

4050-492 Porto I
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OE2018: Maioria dos que pediram Prestação
para a Inclusão têm incapacidade superior a
80%

Cantinas sociais serviram 22.000 refeições diárias no primeiro semestre
O Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas, financiado pelo Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), ...

Mais de metade das pessoas que já requereram
a Prestação Social para a Inclusão têm uma incapacidade igual ou superior a 80% e 74%
não ..

CANDIDATURAS

III Edição FAPE -- Fundo de Apoio à Estratégia
Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas
Candidaturas até 30 de novembro
Sessões de Esclarecimento irão realizar-se em
Lisboa (10 de novembro) e no Porto (16 de novembro):
 Regulamento Fundo de Apoio à ENICC – FAPE
2018-2019
 Anexo I – Estrutura de Custos
 Anexo II – Grelha de Análise
 Modelo Formulário de Apresentação de Candidaturas

Social Innovation Shaker
Um cocktail de ideias com impacto social
O Social Innovation Shaker é um Pré-Evento da
Conferência Europeia de Inovação Social enquadrado no Portugal Economia Social. O Concurso pretende premiar o que de melhor se faz
na Inovação Social em Portugal, através de um
formato em que os elementos do júri investirão
em géneros nos projetos selecionados para participar. Prevê-se a atribuição à ideia vencedora
de um prémio que consiste no direito a ser apresentado como projeto Português de sucesso na
sessão “Showcase of Social Innovation Projects” da Conferência Europeia de Inovação Social.
Inscreve-te

Rua da Reboleira, 47

4050-492 Porto I

|

Consulta o Regulamento
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PO CH com candidaturas abertas no âmbito da Inovação Social

» Ações de inovação social para experimentação
e testes de novas respostas na área educativa –
Títulos de Impacto Social
Data de início: 06-11-2017
Data de encerramento: 20-12-2017
AVISO POCH-67-2017-14

» Ações de inovação social para experimentação e
testes de novas respostas na área educativa – Programa Parcerias para o Impacto
Data de início: 06-11-2017
Data de encerramento: 20-12-2017
AVISO POCH-67-2017-15

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-LISBOA
Entrega dos Prémios dos II Jogos Florais
“Experiência de Vida, Fonte de Sabedoria”

Inscrições até ao dia 10 de novembro, para o email:
secretariado@udipss-lisboa.pt, com o nome da IPSS, nº
de participantes e nome pessoa contacto.

UDIPSS - SANTARÉM
“Novo Regulamento de Proteção de Dados

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui

UDIPSS - BRAGA
“Contratação Pública nas IPSS”

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui
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UDIPSS-BRAGA
Assembleia Geral Ordinária । 15 de novembro
Local: auditório da Faculdade Filosofia e Ciências
Universidade Católica
Ordem e trabalhos; Apreciação do programa de ação
e orçamento para 2018
UDIPSS – PORTO
Sessões temáticas “Repensar o Social”
16 novembro: “A perceção dos agentes fiscalizadores: objetivos, métodos e resultados”;
29 de novembro: “A reconstrução das respostas do
envelhecimento”;
14 de dezembro: “A sustentabilidade financeira na
prática”.

UDIPSS – VIANA DO CASTELO
Seminário “Direitos e Deveres dos Trabalhadores”
Local: Auditório do Lar de Santa Teresa
Inscrições aqui

UIPSSDB - BRAGANÇA
“Gestão de Tempos de Trabalho e Outras Matérias”

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui

UIPSSDB – BRAGANÇA
Assembleia Geral Ordinária । 22 de novembro
Local: Fundação Betânia
Ordem de trabalhos: apresentação do plano de atividades e plano orçamental para 2018 e outros assuntos
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UIPSS- MADEIRA
Seminário “Economia Social Economia Solidaria”
24 de novembro

।

9h00 – 12h45

Local: Auditório da Escola da APEL, Funchal

UIPSS – COIMBRA
28 de novembro

।

15h00

Local: Casa Municipal da Cultura em Coimbra
Ordem de trabalhos: apresentação do plano de ação e
conta de exploração previsional para 2018 e outros
assuntos

Dia Mundial da Diabetes
14 de novembro

। 11h00 às 12h00

Auditório do Centro Comunitário da Tôr
A ASCTOR - Associação Social e Cultural da Tôr irá realizar um
rastreio gratuito e uma sessão de esclarecimento com o Enfermeiro
Francisco Pires.
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Seminário ““Participação, Liderança, Comunicação e
Avaliação…para melhorar o sistema de promoção e proteção”
16 de novembro

।

09h00 - 17h00

Auditório Fórum da Trofa XXI
A IPSS “Muro de Abrigo, Associação de Solidariedade Social do
Muro” é uma das IPSS representantes com carácter não residencial
na CPCJ da Trofa.
Inscrições até 14 de novembro para :cpcjdatrofa@mun-trofa.pt

Clube de Leitura APOIO
16 de novembro

।

Forum Apoio (Rua Margarida Palla, 23 A-Algés)
O livro em discussão é a obra “Conspiração Contra a América” do
romancista norte-americano Philip Roth
Participação gratuita

Seminário "Acolhimento Residencial e Saúde Mental"
24 de novembro

।

09h00 - 17h00

Auditório Câmara Municipal, concelho de Barcelos
Inscrição e restante informação em: https://seminariocaapac.wixsite.com/3seminario

Jantar de Solidariedade – Ecos Urbanos
24 de novembro

। 20h00

Salão dos Fornos
Este ano o tema é dedicado aos 90 Anos de Juventude em S. João
da Madeira. Reservas por tel. 256824532 | 969849744 | email: geral@ecosurbanos.pt, até dia 20 de novembro.
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Faro - 18º Jantar Convívio
25 de novembro

।

19h30

Na cantina do Campus de Gambelas, da Universidade do Algarve
O “Jantar Convívio” é uma iniciativa da Associação Oncológica do
Algarve e destina-se à confraternização e angariação de fundos
para os projetos da AOA, em benefício do doente oncológico. Os
bilhetes já estão disponíveis na Sede da AOA em Faro (seg. a sex.
das 10h00/12h30 e das 14h30/18h30).
Para mais informações contacte: tel. 289807531 | geral@aoa.pt

5º Congresso Regional “Envelhecimento Ativo e Saudável”
26 de novembro

।

09h00

Antiga igreja do Convento de São Francisco
A Congresso é promovido pelo consórcio Ageing@Coimbra, do qual
a Cáritas de Coimbra é parceira. Este é um consórcio que visa a
valorização do papel do idoso na sociedade e a aplicação de boas
práticas em prol do seu bem-estar geral e de um envelhecimento
ativo e saudável.
Inscrição: www.ageingcoimbra.pt.

Sessão Final
Congresso Nacional da Economia Social
14 de novembro । Lisboa • ISCTE
Consulte o Programa e Inscrições

Rua da Reboleira, 47

Como aderir. Toda a informação aqui

4050-492 Porto I

E-mail: cnis@cnis.pt

9

NOTÍCIAS À SEXTA
10.11.2017
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

O Dia Mundial
dos Pobres assinala-se pela
primeira
vez
este ano, no
dia 19 de novembro, e foi instituído pelo Papa Francisco na
carta apostólica ‘Misericórdia e mísera’.

Um conjunto de organizações católicas de solidariedade uniram-se e vão assinalar a data em Lisboa.
A iniciativa, promovida pela Cáritas Portuguesa,
começa no Largo da Trindade e prossegue às
11h00, na igreja de São Roque, com missa presidida por D. António Vitalino, bispo emérito de Beja
e vogal da Comissão Episcopal da Pastoral Social
e Mobilidade Humana.
Uma caminhada leva depois os participantes até
à Ribeira das Naus.

Neste mesmo dia, decorrerá também o lançamento da operação “10 Milhões de estrelas – um gesto
pela Paz”.

Projeto ROTASS – Plataforma web
Face às contínuas transformações que se operam na sociedade ao nível económico,
social, legal, entre outros, colocam-se cada vez mais às
instituições da economia social, novos desafios, aos quais estas têm necessidade de dar resposta. Fazer face a esta realidade,
pressupõe a adaptação a novas formas de atuação, de que são exemplo: o estabelecimento de redes de cooperação, a incorporação da inovação e
empreendedorismo social, a eficácia e eficiência na
sua gestão interna, não esquecendo a diversificação das suas fontes de financiamento e o estabelecimento de parcerias.
Consciente desta realidade e da necessidade de
ajudar a capacitar as IPSS para os desafios emergentes, a CNIS está a desenvolver o projeto ROTASS-Rede Operacional e Técnica de Apoio ao
Setor Solidário, que pretende promover uma rede
de intercâmbio de informação e de partilha de recursos e boas práticas, com o intuito de facilitar e

intermediar interações entre as instituições deste
setor e em particular, aquelas vinculadas às uniões
distritais de IPSS e/ou à CNIS.
Constitui ainda objetivo deste projeto, potenciar
uma maior capacitação institucional da CNIS, que
lhe permita melhorar a intervenção junto das suas
associadas, desenvolvendo um trabalho mais qualificado e diferenciador, com um acompanhamento
técnico e operacional de proximidade e de apoio
contínuo às instituições.
Como ferramenta de suporte a esta rede, foi criada
uma plataforma web (disponível em www.cnis.rotass.pt), sendo importante esclarecer desde já que
ela não é em si mesma “a rede”, mas antes um instrumento de suporte à criação, dinamização e fortalecimento de uma rede colaborativa de instituições e de pessoas, que através de interações entre
si possam fortalecer o setor social, qualificar as instituições, promover a sua atividade e projetar de
forma mais eficaz a sua imagem junto das comunidades.
Ler mais
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CNCDA - Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar

Apresentação no dia 8 de novembro, da Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao
Desperdício Alimentar
Ver apresentação aqui

Lino Maia
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