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Confederação Portuguesa de Economia Social

Foi criada oficialmente, por escritura pública, no dia 21
de junho de 2018,a Confederação Portuguesa de Economia Social que junta entidades do terceiro setor, a saber:
ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, CNIS-Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, CONFAGRI-Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola
de Portugal, CCRL, CONFECOOP -Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL, CPCCRD – Confederação
Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e
Desporto, CPF-Centro Português de Fundações, UMPUnião das Misericórdias Portuguesas, UMP-União das
Mutualidades Portuguesas.
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LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros

Planeamento e das Infraestruturas

Resolução do Conselho de Ministros n.º

Resolução do Conselho de Ministros n.º

81/2018 - Diário da República n.º 116/2018, Sé-

83/2018 - Diário da República n.º 116/2018, Sé-

rie I de 2018-06-19
Autoriza a realização da despesa destinada ao
apoio financeiro do Estado a cooperativas e associações de ensino especial e as instituições particulares de solidariedade social que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 20182019.

rie I de 2018-06-19
Autoriza a realização da despesa destinada ao
apoio financeiro do Estado a Centros de Recursos
de Apoio à Inclusão que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2018-2019.

Planeamento e das infraestruturas
Portaria n.º 175/2018 - Diário da República n.º
116/2018, Série I de 2018-06-19
Quinta alteração ao Regulamento que estabelece
Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu,
aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2
de março

Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º
140/2018 - Diário da República n.º 119/2018,

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde
Despacho n.º 5988/2018 - Diário da República
n.º 116/2018, Série II de 2018-06-19 Aprova a
Estratégia da Saúde na Área das Demências e
determina a constituição e a composição da Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as
Demências.
(Extracto:
4 — A Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências é constituída por um
representante de cada um dos seguintes serviços e organismos: l) Maria João Rebelo
Quintela, representante da Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade;)

Série I de 2018-06-22
Consagra o dia 21 de março como Dia Nacional
para a Eliminação da Discriminação Racial.

Plano de Avaliação do PO ISE
A Autoridade de Gestão do PO ISE informa que se encontra disponível no site do PO ISE, para consulta e
download no menu “Avaliação e Resultados” a 2ª revisão do Plano de Avaliação do PO ISE aprovado pela
Comissão de Acompanhamento.
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SEGURANÇA SOCIAL
Tipo

Descrição

Protocolo

PROCOOP Formulário de candidatura 1º Aviso de 2018

Manual

PROCOOP_Manual de Apoio às Candidaturas_1º Aviso Candidaturas 2018

Lista

Taxas de cobertura cooperação 2018

Despacho N.º 5920-A/2018,
de 15 de junho

Aviso de abertura de candidaturas ao Programa de Celebração ou
Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP)

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Seminário “Novo Regulamento de Proteção de Dados”
28 de junho I 9h30 – 16h30
Casa da Comunidade Sustentável em Aveiro
Programa e inscrições aqui

Apresentação do Compromisso de Cooperação 2017/18
Uma análise para a concretização da Solidariedade”
A UDIPSS-Aveiro e o Centro Distrital de Aveiro –
Instituto de Segurança Social I.P., realizaram no

passado dia 20 de junho, no auditório do Centro
Distrital de Aveiro, com a distinta presença de 142
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Instituições associadas, um seminário com o tema
“apresentação do compromisso de cooperação
2017/18. Uma análise para a concretização da solidariedade”.
O Seminário, fundamentou-se e teve como enfoque
as questões mais prementes, tornadas manifestas
pelas nossas Instituições em torno do Compromisso de Cooperação, que permitiram concluir sobre a urgência da reflexão e enquadramento da
ação da cooperação.

Assim, com a presença do Exmo. Senhor Diretor do
Centro Distrital, Dr. Manuel Ruivo, e sob a coordenação do Dr. Lacerda Pais, Dra. Margarida Menezes e Dr. Hélder Santos, foi analisado o Compromisso de Cooperação, enquanto modelo de trabalho partilhado entre as Instituições e o Estado,
constituindo esta oportunidade, um contributo para
boas praticas e observância das metodologias e
mecanismos que permitam maximizar a eficácia e
eficiência das orientações do documento na missão
fundamental de desenvolvimento da nossa ação
social e concretização da Solidariedade

Galardão Eleutério Costa entregue à UDIPSS-Aveiro
No passado dia 08 de junho, no Centro de Artes de
Águeda, a UDIPSS-AVEIRO, recebeu a distinção
Eleutério Costa, um Galardão de objetivos mecenáticos e de responsabilidade social que distingue
personalidades e Instituições de Aveiro, de destacado mérito social e solidário e para o qual a
UDIPSS-Aveiro, foi amplamente nomeada.
O prémio foi entregue pela Escola Profissional de
Aveiro, entidade que instituiu o galardão, ao Exmo.
Senhor Presidente Dr. Lacerda Pais, no decorrer
da 22ª Grande Gala EPA 2018.

Com este honroso reconhecimento a União, assinala e celebra com as suas instituições o êxito do
seu percurso e renova o compromisso fundamental
do projeto em torno do qual se mobiliza:valorizar a
sua memória histórica, a riqueza e pluralidade das
suas Instituições, posicionando-se como promotora
da defesa da Acão integrada da Solidariedade enquanto valor primeiro de cidadania global, sempre
em direção a uma União que se constrói em continuidade com proeminência e sentido.
Este galardão traduz esse desígnio.

Concerto com o sexteto Colapseis da ESART
26 de junho I 19h00
Museu da Cera, Castelo Branco
O concerto dará abertura às comemorações dos 45 anos da APPACD de Castelo Branco

Caminhada Solidária
1 de julho I 09h00 (concentração)
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Antiga casa da Guarda Fiscal – Afurada, Vila Nova de Gaia
É uma organização da APPACDM de Vila Nova de Gaia, APPDA-Norte e a
CerciGaia.
Este evento tem por objetivo sensibilizar a comunidade para a inclusão das pessoas com deficiência

26ª Festa do Padroeiro de São Domingos de Gusmão, e os 43 anos da
Independência de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe
1 de julho I 11h00
Centro Social 6 de Maio
Além de um momento de Celebração, é também um momento de reencontro
muito importante para todos os moradores e ex-moradores das Fontainhas,
Bairro 6 de Maio e Estrela d'África, e para todos os nossos amigos, por isso
contamos com a presença de todos para ser uma grande festa!

3ª Edição do Projeto
1 de julho I

"(Des)Igualdades que (En)Cantam

14h30

Cine Teatro Avenida de Castelo Branco
Esta iniciativa da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco
(AACCB), consistirá na demonstração pública das capacidades de artistas com
deficiência através de um verdadeiro espectáculo musical, “A Bela e o Monstro”.
Todos os detalhes são pensados ao pormenor para que o espectador possa
mergulhar num universo de magia e encanto, através de cenários envolventes,
figurinos ricos, música e dança.

GALA CBEI 2018
Uma noite de convívio, música, divertimento e emoções. A Gala CBEI cresceu e contou com uma casa
cheia.
A Gala CBEI 2018 realizou-se no passado dia 9 de
junho, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira.
Numa sala cheia, que contou com a presença de crianças, pais e familiares, funcionários, e representantes das forças vivas, empresas e entidades da cidade, foi possível assistir a três momentos musicais

protagonizados pelas crianças das valências do PréEscolar e ATL.
Foi uma noite que simbolizou e repercutiu o convívio,
alegria e dedicação que se vive ao longo de todo o
ano entre os profissionais e as crianças e jovens do
CBEI.
É o empenho de todos e a alegria das crianças que
tornaram possível momentos gratificantes como os
que foram vividos nesta Gala CBEI.
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A edição de 2018 desta Gala terminou com o momento solene de homenagem e entrega dos ‘Balões
de Mérito CBEI’ a empresas, entidades e personalidades que acompanham o CBEI 365 dias por ano.
Com a apresentação a cargo da jornalista da TVI,
Carla Moita, foi uma homenagem aos que, de alguma forma, se distinguiram por ajudar o CBEI e que
contribuíram para o sucesso do trabalho diário e da

missão com as crianças e jovens que frequentam a
instituição.Entre outras, foram distinguidas a Câmara
Municipal e Junta de Freguesia de Vila Franca de
Xira, a SONAE, a Frutalverca, a Turn Around e, pelo
mérito de carreira como neurocirurgião, o Dr. Vara
Luís. Foram igualmente homenageados os trabalhadores do CBEI que completaram este ano os 10 e 20
anos de carreira.

IMPRENSA
Nove entidades da economia social criam "maior
organização do país"
Além da Confagri, fazem parte da CPES a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), a União das Misericórdias, a
União das ...

Portugal vai receber mais mil refugiados até
2019
Portugal recebeu também um grupo de menores
afegãos, não acompanhados, “no quadro de
um acordo com a ONG grega Metadrasi, liderada por ...

IPSS exigem 58 milhões para obras obrigatórias
A missiva também foi encaminhada aos presidentes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e do Conselho Diretivo do ..

DIVERSOS

Guia da
Europeia

Comunicação inclusiva do Secretariado-Geral do Conselho da União

As orientações fornecem conselhos práticos sobre como comunicar de forma a incluir
todas as pessoas e evitar estereótipos
.

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt

6

NOTÍCIAS À SEXTA
22.06.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

Encontro: Pensar o

।

www.rotass.cnis.pt

Encontro: Pensar o Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens
26 de junho
Contribuir para um maior conhecimento e discussão sobre os modelos socioeducativos ligados ao Acolhimento residencial de crianças e jovens em risco foi o objetivo
da Fundação Calouste Gulbenkian quando lançou este projeto, em 2012. No fim do
processo, apresentam-se reflexões e testemunhos, mas também algumas recomendações sobre práticas e políticas públicas a seguir quando se trata de enfrentar
um desafio tão complexo como este.

Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico Ilícito de Drogas, 26 de junho
Tema “Ouve primeiro: ouvir as crianças e os jovens é o primeiro passo para os ajudar a crescer saudáveis
e em segurança”

Lino Maia
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