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Famílias de acolhimento I Anteprojeto de decreto-lei está, a partir
do dia 26 de abril, disponível para consulta pública até 27 de
maio.
O acolhimento familiar surge como medida de promoção e proteção,
regulamentada pelo Decreto-lei n.º11/2008, de 17 janeiro, integrada
nas medidas de colocação, na Lei de Proteção de crianças e Jovens
em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei n.º 147/99, de 01 de Setembro.
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Com a reforma legislativa ocorrida em 2015 nas Leis de Crianças e
Jovens, nomeadamente as alterações à LPCJP efetuadas pela Lei
n.º 142/2015, de 8 de setembro, foi dado particular ênfase ao acolhimento familiar no elenco das medidas de promoção e proteção, sobretudo em crianças até aos 6 anos de idade, obrigando à fundamentação da impossibilidade da sua aplicação, quer esclarecendo as dúvidas até então vigentes sobre a adequação do acolhimento familiar
como forma de transição para a família adotiva.
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Os interessados poderão analisar as soluções propostas e, sendo
caso disso, apresentar as sugestões que entenderem úteis, através
do seguinte endereço de correio eletrónico: acolhimentofamiliar@mtsss.gov.pt.
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Inscrição para Coimbra aqui

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 49/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série I de 2019-04-15
Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985
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Manual - MAVI

O Manual “Instruções para o preenchimento da
Execução Física e Financeira - TO 3.18 - Modelos
de apoio à vida independente (MAVI) constitui-se
como um documento de apoio às entidades beneficiárias com candidaturas aprovadas no âmbito da
tipologia 3.18 - Modelos de apoio à vida independente (MAVI) e pretende facultar um conjunto de
orientações e instruções facilitadoras da boa execução das operações, tentando minimizar a ocorrência de desconformidades, aquando da comunicação dos dados relativos à execução física e financeira no sistema de informação.

» Novo Aviso I CLDS 4G
Aviso POISE-32-2019-12
Tipologia de Operações 3.10 - Contratos
Locais de Desenvolvimento Social (CLDS
Candidaturas: de 24 de abril a 07 de julho de
2019

» Saiba como obter apoio do Portugal 2020
para o seu Projeto
Foi
lançada
a quarta
edição da NEWS
PT2020 onde pode descobrir tudo o que é preciso saber para submeter o seu projeto ao Portugal 2020.

Aviso 64/FAMI/2019 – Formação
Encontra-se aberto o Aviso 64/FAMI/2019, efetuado nos termos do artigo 9.º da Portaria n.º
407/2015, de 24 de novembro, no âmbito do
Objetivo Especifico OE2 – Integração e Migração Legal, ON3 – Capacidade, no âmbito do
FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração previstos na legislação comunitária e nacional aplicável e em vigor.
Candidaturas até 23 de maio de 2019

Relativa ao Registo Central do Beneficiário Efetivo aqui

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

3

NOTÍCIAS À SEXTA
26.04.2019
Sites:

।

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

www.rotass.cnis.pt

SEGURANÇA SOCIAL
Guia Prático – Abono de Familia para Crianças e Jovens
(atualizado à data de 23 de abril de 2019)

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

URIPSS-ALGARVE
Formação, “Responsabilidade Legal dos
Diretes Técnicos”

UDIPSS-Santarém
Formação Certificada "O novo regime do
Maior Acompanhado"

Dia: 2 de Maio, das 09h30 às 17h00
Local: Instituto D. Francisco Gomes (Casa
dos Rapazes), em Faro

Dia: 22 de maio, das 9h00 às 17h30
Local: Auditório da Quinta das Pratas,
no Cartaxo

Ação de formação: aqui
Ficha de Inscrição: aqui

Inscrições aqui

Seminários “Práticas Fiscais nas IPSS”
Conteúdo programático: “Registo Central
do Beneficiário Efetivo – IPSS”
Dias: 9 e 16 de Maio
Duração: 09h40 às 12h15; 14h00 às 16h30
Local: Casa da Comunidade Sustentável
Inscrições e demais informações aqui

Ação de Formação
“O Novo Regime do Maior
Acompanhado: As Principais
Alterações”
Dia: 28 de maio, das 9h30 às 16h30
Inscrições aqui
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Sessão Formativa “A Responsabilidade Legal dos Diretores Técnicos
em IPSS
30 de Abril I 09h30 – 17h00
Coimbra Business School ISCAC, Qtª Agrícola - Bencanta, Coimbra
Uma iniciativa da UNITATE – Associação de Desenvolvimento da Economia Social, através do IPSS Social Training
A inscrição poderá ser realizada online, através deste link.

Ação de Sensibilização "Perturbações do Espectro do Autismo Sinais de Alerta. Intervenção. Inclusão Escolar"
14 de maio I 18h30
Patronato Nossa Senhora da Bonança
Esta Ação será dinamizado pela Fundação AMA.
As inscrições são gratuitas. Mais Informação aqui

Formação gratuita e certificada, nos 12 concelhos de Bragança
Ação de formação
“Violência doméstica contra a pessoa idosa”
Uma iniciativa da ASMAB- Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de
Bragança
Inscrições até 30 de abril, através do email: formacaovdcpi@gmail.com ou
tlm. 964468857
Formação gratuita e certificada

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre
da Marinha (AURPITM) inaugurou no dia 25 de abril, pós as obras d requalificação, o centro de dia, que vai proporcionar melhores condições de trabalho para os colaboradores e de estadia para os utentes, para além do
aumento desta resposta social.
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ARIFA – Newsletter Gerações aqui

IMPRENSA
"Nós ainda estamos aqui"
No interior do país as Instituições de Solidariedade Social constituem uma rede de apoio de
proximidade vital para amparar os idosos sem os
retirar ...

Saúde sinalizou perto de 65 mil crianças em
risco de maus tratos em ...
A negligência e os maus tratos psicológicos são
os dois tipos de maus tratos ... Em dez anos,
perto de 65 mil crianças e jovens em risco ou
vítimas de ... centros de saúde e nos hospitais
do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Rui Veloso dá concerto para ajudar IPSS de
Braga
O cantautor português Rui Veloso regressa a
Braga a 9 de maio para um concerto solidário,
onde a receite reverterá integralmente para uma
IPSS a ...

Lisboa vai ter mais 575 vagas em jardins-de-infância no próximo ano ...
Lisboa vai ter mais 575 vagas em jardins-deinfância no próximo ano lectivo. “A frequência
de jardins-de-infância privados acaba por ser
mais ...

Governo quer mais famílias de acolhimento e vai
rever medida para mais direitos e apoios
Acolhimento familiar é uma medida de proteção
para crianças e jovens que tenham de ser retirados às famílias e que são colocados à guarda
de ...

Parlamento aprova inibições no acolhimento de
crianças e jovens
Parlamento aprova inibições no acolhimento
de crianças e jovens ... acolhimento residencial" implica a "inibição dessa pessoa coletiva
ser ou ...

Cerimónia de Agraciamentos no Palácio de Belém
O Presidente da República agraciou, no dia 22 de abril, diversas personalidades e duas instituições numa
cerimónia realizada no Palácio de Belém.
Na Cerimónia foi condecorada a Sociedade de Instrução e Beneficência “A Voz do Operário”, Membro Honorário da Ordem da Liberdade, tendo recebido as insígnias o Presidente da Direção, Dr. Manuel Figueiredo
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DIVERSOS
Conferência internacional "Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da AML"
Uma iniciativa da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML) e que se realiza no dia 8 de Maio, pelas
10h00, no Fórum Municipal Luisa Todi, em Setúbal.
A participação é gratuita.
Inscreva-se aqui

Relatório de informação “O direito efetivo das pessoas com deficiência a
votar nas eleições para o Parlamento Europeu”.
O CESE - Comité Económico e Social Europeu, órgão consultivo da UE, considera seu dever, no período que antecede as eleições para o PE, apresentar às
instituições, aos Estados-Membros e aos cidadãos da UE um panorama completo do modo como este direito é efetivamente aplicado.

Sessão de apresentação das conclusões da consulta
pública realizada a respeito do tema:
“Vamos construir juntos a Europa Social de amanhã”
Dia 10 e maio, pelas 14h30, no auditório do Montepio em Lisboa.
Este encontro, por iniciativa do Montepio Geral Associação Mutualista, APM-Associação Portuguesa de Mutualidades (RedeMut) e a CNIS, contará com a presença dos candidatos às
eleições europeias de 2019 e, permitirá conhecer o que os cidadãos pensam e desejam para a Europa Social, em geral, e para
o mutualismo, em particular, fortalecer a reflexão e construção
do modelo social europeu e saber como os candidatos e respetivos programas respondem às aspirações e inquietações dos
cidadãos europeus relativamente à Europa Social.

A ACT, a OIT e a Câmara Municipal de Lisboa associam-se para organizar o evento de lançamento
das comemorações do Dia Nacional de Prevenção e Segurança no
Trabalho, que este ano escolheu
como tema da campanha “A Segurança e Saúde no Trabalho no centro do Futuro do Trabalho ”
Programa
Local Auditório do CIUL (Centro de
Informação Urbana) da Câmara Municipal de Lisboa | Rua Viriato, 13 –
Picoas Plaza Núcleo 6-E, 1º - Lisboa
As inscrições são gratuitas, para
mais informações contacte Daniela
Barata 213 308 730.
Caso pretenda inscrever-se poderá
fazê –lo através de
https://bit.ly/2IPXNoT
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A entrada é livre
sujeita a inscrição prévia aqui:

Inscrição

Lino Maia
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