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Aviso 57/FAMI/2018  
Empreendedorismo e Empregabilidade 
 
Prazo de apresentação de candidaturas: até *as 17h00 do 
dia 28 de setembro de 2018 
Tipo de Entidades Beneficiárias: 
Podem candidatar-se todas as entidades que se enqua-
drem no artigo 2º da portaria nº 407/2015, de 24 de no-
vembro, podendo cada uma apresentar uma candidatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aviso nº POISE-36-2018-10 
 
Combate às discriminações e aos es-
tereótipos - Ações de Sensibilização 
e Campanha - TO.3.14 
 
Candidaturas: de 30-08-2018 a 31-10-
2018 

http://www.solidariedade.pt/site/detalhe/13411
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/167771/Aviso_57_FAMI_2018_Empreendorismo_Empregabilidade_VERS%C3%83O+INTEGRAL.pdf/83f413f0-f5c7-445e-95f1-69db22d85121
https://dre.pt/home/-/dre/71092182/details/maximized?p_auth=2GsFEUKO
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/0/Aviso_TO3.14_POISE-36-2018-10_v1.pdf/65032d8e-053e-4080-835f-001c88fdec5e
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Reunião Nacional 
Protocolos RSI – Rendimento Social de Inserção 

12 de setembro de 2018, Fátima 

Enquadramento 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social 
são, desde 2007, um parceiro da Segurança Social 
na implementação da medida RSI - Rendimento So-
cial de Inserção enquanto, programa de inserção 
com o objetivo de conferir às pessoas e aos seus 
agregados familiares apoios adaptados à sua situa-
ção pessoal, contribuindo para a satisfação das suas 
necessidades essenciais e favorecendo a progres-
siva inserção laboral, social e comunitária. 
Face aos constrangimentos identificados pelas asso-
ciadas da CNIS relativamente ao modelo dos Proto-
colos RSI, ao aproximar da data de termo de alguns 

destes e ainda à recente Lei-quadro da transferência 
de competências para as autarquias locais, é tempo 
de, decorridos mais de dez anos desta parceria, re-
fletir e avaliar a sua implementação, tendo em vista 
a apresentação de propostas de intervenção. 
São convidados da CNIS a participar nesta reunião o 
Instituto da Segurança Social, I.P. e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, assim como a 
União das Misericórdias Portuguesas, a União das 
Mutualidades Portuguesas e a Confederação Coope-
rativa Portuguesa, CCRL. 

 

Objetivos 

Refletir sobre o modelo dos Protocolos RSI; 
Avaliar a execução dos Protocolos RSI pelas Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social; 

Apresentar propostas intervenção sobre o modelo de 
funcionamento e financiamento dos Protocolos RSI. 

 

Destinatários 

Dirigentes e técnicos das Instituições associadas da CNIS com Protocolos RSI. 

Programa 

 

Inscrições 
As inscrições são obrigatórias e decorrem até ao dia 10 de setembro, através do preenchimento deste formu-
lário. 

 
 

14:30 Receção dos participantes 
15:00 Boas vindas e apresentação dos resultados da recolha de dados sobre os Protocolos 

RSI desenvolvidos pelas associadas da CNIS  
 Pe. Lino Maia – Presidente da Direção da CNIS 
 Patrícia Monteiro – Departamento Técnico da CNIS 

15:30 Debate 
Moderadora: Filomena Bordalo – Assessora da Direção da CNIS para a Cooperação 

16:30 Conclusões e propostas 
 Filomena Bordalo – Assessora da Direção da CNIS para a Cooperação 

 
 

https://goo.gl/forms/FEzyajdnAhplP05R2
https://goo.gl/forms/FEzyajdnAhplP05R2


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

31.08.2018 

 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    3 

 
 

 
 

 
 
 
  

1º Concurso “Fotografar a Velhice” 
       
 Entrega das fotografias a concurso até ao dia 17 de setembro 
                     
Uma iniciativa da Fundação Dr. José Lourenço Júnior sob o tema “Foto-
grafar a Velhice”, que visa despertar na comunidade a sua visão sobre a 
Velhice de forma positiva, revelando a forma como cada um a reconhece, 
o que ela lhe transmite ou mesmo como a celebra. Cada participante ao 
“Fotografar a Velhice” à sua maneira, deverá reforçar a ideia de que o 
envelhecimento é um processo dinâmico, diferencial e heterogéneo, faz 
parte de um processo natural do ser humano e que a passagem do tempo 
não deve ser fator de discriminação ou segregação! 
 
Inscrições e Regulamento em: www.fundacao-jlourencojr.org 

 
 

            “Mundo A Sorrir” vai acolher novos voluntários 

No dia 3 de Setembro, entre as 18h e as 20h, vai decorrer a Sessão de 
Acolhimento de novos voluntários da ONG ”Mundo A Sorrir” no Porto e em 
Lisboa.  
A Sessão de Acolhimento inicia-se com uma dinâmica de grupo, de forma 
a criarem laços e promoverem o espírito de equipa, seguida da apresenta-
ção da Organização aos novos voluntários.  
Durante o encontro os participantes ficam a conhecer os projetos desenvol-
vidos pela Mundo A Sorrir, em contexto nacional e internacional, e de que 
forma podem fazer parte deles.  
No final da apresentação, os interessados podem inscrever-se na formação 
que irá decorrer nos dias 12, 13 e 14 de Outubro na cidade do Porto. 

 
 

 
 
Creches com menos vagas. IPSS dispostas a coo-
perar com ... 
As instituições particulares de solidariedade social 
(IPSS) estão disponíveis para resolver o problema 
da falta de vagas nas creches e ... 

Já foram encerrados 56 lares de idosos ilegais em 
2018  
O padre Lino Maia, presidente da Confederação 
Nacional das Instituições Particulares de Solida-
riedade Social, atribui a responsabilidade ao .

 IMPRENSA 

http://www.fundacao-jlourencojr.org/
http://rr.sapo.pt/noticia/122726/creches-com-menos-vagas-ipss-dispostas-a-cooperar-com-seguranca-social
http://rr.sapo.pt/noticia/122726/creches-com-menos-vagas-ipss-dispostas-a-cooperar-com-seguranca-social
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2018/08/28/ja-foram-encerrados-56-lares-de-idosos-ilegais-em-2018/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEzODU3ODM0Mjc3OTkwMjc1MzMyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFY-eo862V3a6urGj2f7c8tgLUzwg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2018/08/28/ja-foram-encerrados-56-lares-de-idosos-ilegais-em-2018/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEzODU3ODM0Mjc3OTkwMjc1MzMyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFY-eo862V3a6urGj2f7c8tgLUzwg
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A Associação Nacional de Cuidadores Informais promove, a 8 de setembro, o primeiro 
encontro regional de cuidadores informais no Cineteatro de Vila Nova de Cerveira. 
 
A iniciativa, que visa o reconhecimento do importante papel do cuidador informal pela 
criação do estatuto específico, conta com a presença de vários representantes de altas 
entidades do foro político e médico-científico, para além de testemunhos na primeira 

pessoa. 
 

Entrada livre 

 
  

 
 
1ª Edição do Curso de Especialização em Violência(s): Da Perceção à Intervenção 
 
Este curso, que conta com o apoio da Secretária de 
Estado para a Cidadania e a Igualdade, da Comis-
são para a Cidadania e a Igualdade de Género e 
da Agência para a Prevenção do Trauma e da Vio-
lação dos Direitos Humanos, e tendo em conta a 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Dis-
criminação - Portugal + Igual. 

O curso realizar-se-á em Coimbra, a partir de no-
vembro de 2018. 
Mais informações 
em: https://www.cig.gov.pt/2018/08/1a-edicao-da-
especializacao-violencias-da-percecao-interven-
cao-coimbra/ 
 
 

 
 
 
 

 

 
Saber navegar no SNS 

 
 
 

                                                                   Página do evento 
 
 
 
 

Lino Maia 

 DIVERSOS 

https://www.cig.gov.pt/2018/08/1a-edicao-da-especializacao-violencias-da-percecao-intervencao-coimbra/
https://www.cig.gov.pt/2018/08/1a-edicao-da-especializacao-violencias-da-percecao-intervencao-coimbra/
https://www.cig.gov.pt/2018/08/1a-edicao-da-especializacao-violencias-da-percecao-intervencao-coimbra/
https://biblioteca.min-saude.pt/livro/sabernavegarnosns#page/1
https://www.facebook.com/events/217575865509527/

