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O Dia da CNIS, que se celebra a 15 de janeiro, vai
contar, em 2018, com a presença do presidente da
república, Marcelo de Sousa.
O Programa do Dia da CNIS está praticamente
concluído, incluindo, de manhã, uma conferência
sobre “Valores e Identidade da Solidariedade”, com
personalidades de renome nacional, onde serão
abordados temas como autonomia e a cooperação
no mundo social solidário.
À tarde haverá uma sessão de esclarecimento
sobre a adesão da CNIS à Confederação da
Economia Social Portuguesa.
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LEGISLAÇÃO
Administração Interna
Decreto-Lei n.º 147/2017 - Diário da República n.º 233/2017, Série I de 201712-05
Estabelece o regime da tarifa social relativa à prestação dos serviços de águas

Planeamento e das Infraestruturas
Decreto-Lei n.º 151/2017 - Diário da República
n.º 235/2017, Série I de 2017-12-07
Altera o Regulamento da Habilitação Legal para
Conduzir, transpondo a Diretiva 2016/1106/UE

CANDIDATURAS

Seminário "Os Impactos do Fundo
Social Europeu em Portugal"
O Seminário vai ter lugar no dia 13 de dezembro
em Lisboa, no PT Meeting Cen-ter | Parque das Nações.

Candidaturas:06.12 a 29.12.2017

Consulte o PROGRAMA e INSCREVA-SE até 11 de dezembro

Aviso Lisboa-70-2017-28

Centros Qualifica

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-BRAGA
Sessão Formativa: Novo Regulamento de Proteção
de Dados
13 de dezembro
Local: auditório Prof. Manuel Isidro Alves
Programa aqui
Inscrições aqui
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Encontro Nacional “Centros de Actividades
Ocupacionais: Desafios e Oportunidades”
15 de dezembro

Projeto Cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR,
I.P

A HUMANITAS no âmbito do Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. em 2017 encontra-se a desenvolver o Projeto denominado – “Apoio Ocupacional a Pessoas com Deficiência: Desafios e Oportunidades” visando informar e sensibilizar os dirigentes das organizações e comunidade em geral para a existência de respostas sociais inovadoras inclusivas na área das Pessoas com Deficiência.

Programa e ficha de inscrição aqui

UDIPSS-AVEIRO
Sessão Formativa: Novo Regulamento de Proteção
de Dados
20 de dezembro
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda
Programa aqui
Inscrições aqui

No passado dia 30 de Novembro de 2017 a URIPSS Algarve celebrou um Protocolo de Cooperação com a TRIVALOR - Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S.A.
Esta parceria tem por objetivo proporcionar às instituições associadas, propostas inovadoras, tais como satisfação, segurança, flexibilidade, qualidade, redução de custos, gerar mais-valias reciprocas e
soluções ao encontro das necessidades das nossas associadas.

Chama da Solidariedade
Consultar aqui o programa
Depois do Seixal, seguem-se os concelhos de Almada, Palmela, Santiago do Cacém,
Sines, Alcácer do Sal, Grândola, Barreiro, Moita, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal.
Ler mais …
Chama da Solidariedade chega a Sines a 7 de dezembro
A cerimónia de entrega da Chama da Solidariedade ao município de Sines decorre no dia 7 de dezembro, às 11h00, no
Centro de Artes de Sines. A Chama da Solidariedade 2017-2018 é uma iniciativa da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da União Distrital das Instituições ...
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Comemoração do 28º aniversário do Centro de Dia de Pontével
10 de dezembro

।

12h00

Centro de dia de Pontével (Cartaxo)
Inscrições até ao dia 6 de dezembro, para o email: centro.dia.pontevel@sapo.pt / 243799679 / 924143089

Seminário: XII Social em Debate “O Novo Paradigma da Economia Social”
12 de dezembro

। 14h00 – 18h00

Auditório da Biblioteca Municipal de Gondomar
Associação Social Recreativa Cultural Bem Fazer Vai Avante
Inscrições aqui

Clube de Leitura Apoio । “História do novo Nome”
14 de dezembro

। 21h00

Forum Apoio (sede da APOIO em Algés)
O clube de leitura Apoio é uma nova iniciativa do seu Forum Apoio,
um local de discussão despretensiosa sobre livros previamente lidos pelos participantes, à volta de um café, para a qual convidamos todos a participar.
A participação é gratuita.
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Concerto de Natal – Espetáculo Solidário
“Dar esperança, no sofrimento”
16 de dezembro

। 21h30

Igreja de S. José
A Cáritas Diocesana de Coimbra conjuntamente com a Orquestra
de Sopros de Coimbra promove mais uma edição do Concerto de
Natal, evento que comemora o advento ininterruptamente há 30
anos na cidade de Coimbra.
A iniciativa da promove ainda a Operação “10 Milhões de Estrelas
- Um Gesto Pela Paz” e o trabalho social que a Cáritas Diocesana
de Coimbra desenvolve na Diocese.

Concerto Solidário de Natal
17 de dezembro

। 15h30

Complexo desportivo da cidade de Gandra, concelho de Paredes
Uma iniciativa do Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Gandra. Será um espetáculo musical da Academia de Musica de castelo de Paiva

Campeões da Casa do Povo de Abrunheira distinguidos na II
Gala de Desporto
A Casa do Povo de Abrunheira realizou no dia 3 de dezembro, a
II Gala de Desporto, evento que serve os propósitos de reconhecer o mérito desportivo dos atletas dos vários escalões e modalidades e proporcionar momentos de convívio entre todos.
No Ténis de Mesa, a destacar a subida de divisão, competindo
atualmente no Campeonato …..
Noticia completa aqui

A Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina - CASDSC, recebeu no dia 4 de dezembro, pela segunda
vez, uma das 20 Menções Honrosas do BPI Capacitar 2017 no
valor de 43.669,00€, pelo do Projeto "CASDSC Terapêutica".
"A CASDSC Terapêutica é uma unidade móvel que visa apoiar crianças, jovens e adultos com perturbações do neuro desenvolvimento, perturbações neurológicas e doença mental. Através da prestação de
serviços terapêuticos de proximidade ao indivíduo, de forma contínua na sua vida, no seu contexto familiar, educacional e social, fomentando um projeto de vida consistente. Com a unidade móvel pretendeRua da Reboleira, 47
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se maximizar o conforto do individuo e sua família, numa lógica de proximidade, facilitando a comunicação entre os profissionais envolvidos no processo interventivo e reabilitativo do individuo. Ouvir as dúvidas, sentimentos e receios das famílias, fornecer às famílias estratégias e técnicas a adotar e capacitálos são objetivos a atingir."

IMPRENSA
O setor social e solidário
As instituições sociais são uma realidade multissecular
na sociedade portuguesa, encontram-se dispersas por
todo o país e, durante séculos, foram a ...
Integração de refugiados abre nova frente de tensão
entre BE e Governo
O BE exige que o governo divulgue o relatório de avaliação do programa de acolhimento de refugiados e
está "preocupado" com a falta de informação sobre
este balanço, previsto num projeto de resolução proposto pelos bloquistas em maio e aprovado por unanimidade no parlamento. O deputado ...

Confederação do voluntariado apela para revisão de
lei
O presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado (CVP), Eugénio Fonseca, apelou hoje ao Governo para que reinicie "com urgência" o processo de
revisão da Lei do Voluntariado em Portugal, que "incompreensivelmente" está paralisado. "Do Governo
português, espera-se que dê espaço e ...

Apresentação do livro
“A criação de valor na gestão estratégica das instituições
sociais da igreja em Portugal”, Doutor Tiago Abalroado
12 dez । 18h00 । Universidade Católica do Porto
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13 Dez. 2017 | II Encontro do ODDH – Deficiência, Cidadania e
Inovação Social

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia. As inscrições são em
número limitado e serão registadas, por ordem de chegada
Para se inscrever, clique aqui

…………………………………………………………………………………………………………………

Site da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em
Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023

…………………………………………………………………………………………………………………
Micro site do Voluntariado da CASES, que disponibiliza:
 Informações relevantes e com interesse para o exercício do voluntariado, promovendo a formação e sensibilização quer dos direitos e deveres dos/as voluntários/as, quer dos contextos de integração da ação de
voluntariado;
 Práticas, Iniciativas e Projetos inovadores na área do voluntariado,
dando conhecimento dos diferentes contextos e públicos a que se destina;
 Estudos, Investigações e Análises que permitam a caraterização geral
do universo dos/as voluntários/as e das organizações promotoras de atividades de voluntariado, revelando o seu peso social e económico no
setor da Economia Social e no país.

…………………………………………………………………………………………………………………
Arranque do Ano Europeu do Património Cultural 2018
Começaram no dia 7 de dezembro, as celebrações do Ano Europeu do
Património Cultural 2018, no Fórum Europeu da Cultura, em Milão.
O Ano Europeu do Património Cultural vai dar destaque à riqueza do
património cultural da Europa, salientando o seu papel na promoção de
um sentimento partilhado de identidade e na construção do futuro da
Europa.

Lino Maia
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