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Divulgação Pública - ISES | Inquérito ao  
Setor da Economia Social 2018 
 
 
Os primeiros resultados deste inquérito, centra-
dos essencialmente na análise das práticas de 
gestão das entidades da ES, foram divulgados em 
novembro do ano passado. Como complemento 
a esses resultados, no dia 14 de setembro de 
2020, o INE divulga os resultados remanes-
centes do ISES constituindo informação que 
possibilita uma caracterização mais detalhada 
do setor, nomeadamente em termos das ativida-

des desenvolvidas, composição interna, relações com entidades do setor pú-
blico, privado e outras entidades da ES, iniciativas de responsabilidade social 
e meios de financiamento. 

» Infografia aqui 2018 

 
 
 

 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro 
 
Declara a situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 

(Nota: A RCM nº 70-A/2020, revoga as Resoluções do Conselho de Ministros nºs 55-A/2020, 
de 31 de julho; 63-A/2020, de 14 de agosto, e 68-A/2020, de 28 de agosto) 
  

Extrato: 
Artigo 23.º 
Medidas no âmbito das estruturas residenciais 
 
O dever especial de proteção dos residentes em 
estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem 
como a crianças, jovens e pessoas com deficiên-
cia, face à sua especial vulnerabilidade, envolve: 
a) Autovigilância de sintomas de doença pelos 
profissionais afetos a estas unidades e o seu ras-
treio regular de forma a identificar precocemente 
casos suspeitos; 
b) Realização de testes a todos os residentes 
caso seja detetado um caso positivo em qualquer 
contacto; 

c) Colocação em prontidão de equipamento de 
âmbito municipal ou outro, para eventual necessi-
dade de alojamento de pessoas em isolamento 
profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID-19 que, face à avaliação clí-
nica, não determine a necessidade de interna-
mento hospitalar; 
d) Permissão da realização de visitas a utentes, 
com observação das regras definidas pela DGS, 
e avaliação da necessidade de suspensão das 
mesmas por tempo limitado e de acordo com a 
situação epidemiológica específica, em articula-
ção com a autoridade de saúde local; 
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http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/09/Resultado-Inquerito-ao-Setor-da-Economia-Social-2018.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/09/Resultado-Inquerito-ao-Setor-da-Economia-Social-2018.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/142601170/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139207969/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140346324/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141469892/details/normal?l=1
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e) Seguimento clínico de doentes COVID-19 cuja 
situação clínica não exija internamento hospitalar 
por profissionais de saúde dos agrupamentos de 
centros de saúde da respetiva área de interven-
ção em articulação com o hospital da área de re-
ferência; 
f) Operacionalização de equipas de intervenção 
rápida, de base distrital, compostas por técnicos 

de ação direta, auxiliares de serviços gerais, en-
fermeiros, psicólogos e médicos com capacidade 
de ação imediata na contenção e estabilização 
de surtos da doença COVID-19; 
g) Manutenção do acompanhamento pelas equi-
pas multidisciplinares. 
 

 
 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
71/2020 - Diário da República n.º 180/2020, 
Série I de 2020-09-15 
 
Aprova a 8.ª geração do «Programa Escolhas», 
para o período de 2021 a 2022 

(Criado em 2001 através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 4/2001, de 9 de janeiro, o Programa Es-
colhas atua na área da integração social, e tem como 
missão promover a inclusão social de crianças e jovens 
provenientes de contextos com vulnerabilidade socio-
económica, tendo como objetivo principal o reforço 
da coesão social, o combate à discriminação e a pro-
moção da igualdade de oportunidades) 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 218/2020 - Diário da República n.º 
181/2020, Série I de 2020-09-161961 

86 
 
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 82-
C/2020, de 31 de março, que criou a medida de 
Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamen-
tos Sociais e de Saúde e um regime extraordiná-
rio de majoração das bolsas mensais dos «Con-
trato emprego-inserção» (CEI) e «Contrato em-
prego-inserção+» (CEI+) 

(Para mais informações ou esclarecimentos so-
bre a Medida de Apoio ao Reforço de Emergên-
cia de Equipamentos Sociais e de Saúde (MA-
REESS), consulte: https://www.iefp.pt/noti-
cias?item=10201766) 

 
 
 

 
» Prémios ao Valor Social 
 
Os Prémios visam distinguir e reconhecer inici-
ativas e projectos sociais destinados a melhorar 
a qualidade de vida das pessoas em situação de 
vulnerabilidade e promover a inclusão e o bem-
estar nas comunidades onde opera e este ano 
também apoiam ações que aliviem os efeitos da 
COVID-19 em grupos vulneráveis., idosos, víti-
mas de violência de género, pessoas com diver-
sidade funcional, reclusos e outros grupos 

 
» Programa Cidadãos Ativ@s   
 
Estão abertas, até início de dezembro, as can-
didaturas para apoiar Organizações Não-Gover-
namentais (ONG) portuguesas a desenvolver 
projetos de intervenção social nas áreas da De-
mocracia e Cidadania,  Direitos Humanos, Em-
poderamento de grupos vulneráveis e Capacita-
ção Institucional 

 
 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142870337/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142870337/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142870337/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142961486/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142961486/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142961486/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://www.iefp.pt/noticias?item=10201766
https://www.iefp.pt/noticias?item=10201766
https://fundacion.cepsa.com/pt/premios-ao-valor-social/bases-legais-2020
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/concursos-abertos/


    

 

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

 

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

NOTÍCIAS À SEXTA 

18.09.2020 

.2019 

 

.2019 

 
 
 
 
 
 
2.º Encontro | Deficiência Intelectual e Do-
ença Mental "Incluir as Diferenças – Do Des-

pontar ao Reabilitar” 

 

Dia: 25 de setembro de 2020, em formato online 

Uma organização da Associação de Apoio à Cri-

ança do Distrito de Castelo Branco, que apoia Jo-

vens e Adultos, com idades iguais ou superiores 

ao 16 anos, com Deficiência e Doença Mental.. 

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo INR 

(Instituto Nacional para a Reabilitação) e conta 

com uma abordagem holística, onde se apresen-

tarão os critérios de diagnóstico, o despontar da 

patologia, passando pelo processo de encami-

nhamento, procedimentos legais e a reabilitação 

psicossocial, nomeadamente pelas abordagens e 

terapias utilizadas na intervenção com estes qua-

dros patológicos. O encontro divide-se por algu-

mas conferências que pretendem ser teóricas, 

mas também práticas, e conta com um leque de 

oradores diversificado. Colocaremos ainda espe-

cial ênfase na abordagem de Snoezelen e na Te-

rapia Assistida por Animais, abordagens escolhi-

das com o intento de tentar abrir o leque de inter-

venções na doença psiquiátrica e deficiência inte-

lectual, mostrando ao público que existem mais 

intervenções que as clássicas, sobejamente co-

nhecidas: a psicoterapia e a farmacoterapia. 

Fundação Dr José Lourenço Júnior I Pro-
grama “Social Leapfrog Program” 

A Fundação foi selecionada para participar na se-
gunda edição do programa “Social Leapfrog Pro-
gram” que faz parte da Social Equity Initiative, 
uma parceria entre a Nova SBE, BPI, e a "la 
Caixa" Foundation. 

Esta iniciativa procura promover e capacitar o se-
tor social em Portugal, preparando-o para os de-
safios do futuro e as exigências sociais da socie-
dade. Procura assim preparar as instituições do 
terceiro setor para mais eficazmente e de forma 
sustentável gerarem cada vez mais impacto no 
desenvolvimento da sua ação, provando o poten-
cial coletivo de crescimento deste setor. 

+ Informação aqui 

 

Revista DEFCON Poder 
 

APCAS - Associação de Paralisia Cerebral de 
Almada Seixal, no âmbito do Projeto DEFCON 
integrado no Projeto Youth Lab 4 Inclusion, está 
a elaborar revistas online, DEFCON Poder, com 
periodicidade quadrimestral, abordando diver-
sas áreas da inclusão social.Assim serve o pre-
sente email para vos dar a conhecer esta revista 
bem como solicitar, se possível, a sua divulga-
ção pelos vossos  

A DEFCON Poder não é uma revista qualquer, 
não é um repositório de atividades ou projetos, 
não é produto de profissionais, nem sequer se 

 

 

 pretende que contenha teor melodramático!  

É ousada, pertinente e retrata as vivências, ex-
periências, dificuldades e conquistas na pri-
meira pessoa. Espaço de criatividade e autode-
terminação das pessoas que não têm tido voz, 
espaço de partilha das suas famílias e foco de 
reflexão de todos nós, de todos vós!  

Podem aceder a todas as edições 
em: http://defcon.paralisiacerebral.pt/ 

 
 
 

http://rotass.cnis.pt/2-o-encontro-deficiencia-intelectual-e-doenca-mental-incluir-as-diferencas-do-despontar-ao-reabilitar/
http://rotass.cnis.pt/2-o-encontro-deficiencia-intelectual-e-doenca-mental-incluir-as-diferencas-do-despontar-ao-reabilitar/
http://rotass.cnis.pt/2-o-encontro-deficiencia-intelectual-e-doenca-mental-incluir-as-diferencas-do-despontar-ao-reabilitar/
http://rotass.cnis.pt/programa-social-leapfrog-program/
http://defcon.paralisiacerebral.pt/
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Casa do Povo de Abrunheira 
 
A Casa do Povo de Abrunheira correu a 11 e 12 
de Setembro, na “EPIC RACE PONTEVEDRA 
200 KM com 5000d+”, tendo os atletas Fábio 
Pedrosa e Dário Pereira vencido em duplas toda 
a concorrência internacional. 
A prova foi disputada sob extremas dificuldades 
climatéricas com os termómetros a chegarem 
perto dos 40 graus e tendo como concorrência 
a elite de atletas Portugueses e Espanhóis. 
 
 

 
A Casa do Povo sagrou-se no fim-de-semana 
11 e 12 de Setembro, em Azoia, Sesimbra, 
Campeã Nacional em veteranos masculinos, 
em ORI ROGAIN, graças à brilhante prestação 
da dupla Mário Marinheiro e Carlos Coutinho e 
Vice-campeã Nacional na categoria Absolutos, 
na modalidade de BTT de Orientação, fruto da 
excelente prova protagonizada por atletas Paulo 
Palhinha, Pedro Laranjo e Gustavo Barandas. 
 

 
 
 
 
 
  
Presidente da UDIPSS-Évora manifesta “preocupação” com abertura dos centros de dia  
... ”encaro com especial apreensão a viabilidade do seu cumprimento por parte da grande maioria das 
IPSS que promovem esta resposta social. 
 

 
Barómetro JN: confinamento, lares e regresso às aulas ... 
 
A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portu-
gueses sobre ... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/presidente-da-udipss-evora-manifesta-preocupacao-com-abertura-dos-centros-de-dia&ct=ga&cd=CAEYACoTNTM0NzIxMjQ4MzYxNTMzMzk4ODIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGA9pBs06_FU2W3NCi-7atFh5hUYA
https://www.jn.pt/nacional/infografias/barometro-jn-confinamento-lares-e-regresso-as-aulas-preocupam-portugueses-12735835.html
https://www.jn.pt/nacional/infografias/barometro-jn-confinamento-lares-e-regresso-as-aulas-preocupam-portugueses-12735835.html
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Decorreu, no dia 30 de julho de 2020, na cidade do Porto, a apresentação do  Estudo “Importância Eco-
nómica e Social das IPSS em Portugal: Central de Balanços (2016, 2017 e 2018)“ 

Presidida pelo Sr.Pe. Lino Maia, Presidente da CNIS, a sessão presencial teve lugar na Biblioteca do Museu 
da Fundação de Serralves, tendo o estudo sido apresentado pelo Prof. Américo Mendes, coordenador da 
ATES (Área Transversal da Economia Social), da Universidade Católica Portuguesa do Porto. 

O evento contou com a participação do presidente da Fundação BPI/La Caixa, Artur Santos Silva e com a 
presença na plateia, repleta de representantes do sector social e de outros setores. 

Estudo “Importância Económica e Social das IPSS em Portugal: Central de Balanços (2016, 
2017 e 2018) 

 
 
 

Uma campanha global contra o preconceito de idade 
da  SPGG – Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia 
 
Ver informação e videos aqui 
 

 
 
 
 

Resultados dos questionários efetuados pelo GEP do MTSSS aos destinatários do POAPMC, em 
2018 - versão em pré-publicação 

Em 2018  foi realizado um questionário dirigido aos destinatários do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), responsável pela implementação do Fundo de Auxilio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) em Portugal, que visa, com a sua atividade, contribuir para a atenuação 
das formas mais graves de pobreza.  

Conheça aqui o documento 

 

Programa Bairros Saudáveis I Consulta Pública 

O Programa Bairros Saudáveis foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros 52-A/2020, de 1 de julho, 

dar conhecimento de que se encontra em consulta pública até 27 de setembro o projeto de regulamento 

do Programa.  

DIVERSOS 

 

 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/09/CNIS-Livro-Central-de-Balanços-julho-2020-AF-digital-dupla-pagina.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/09/CNIS-Livro-Central-de-Balanços-julho-2020-AF-digital-dupla-pagina.pdf
https://www.prismedica.pt/wp-content/uploads/2020/09/14_OldLivesMatter.pdf
https://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/91122/Relat%C3%B3rio_Resultados_POAPMC_vers%C3%A3o+pr%C3%A9+publica%C3%A7%C3%A3o+I.pdf/98c95e69-b462-4967-8b2d-7b615ed3d12d
https://dre.pt/application/file/a/137024176
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 Trata-se de um programa público, de âmbito nacional, com uma dotação de 10 milhões de euros, que se 

destina a "dinamizar parcerias e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das 

comunidades territoriais, através do apoio a projetos apresentados por associações, coletividades, orga-

nizações não governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em articulação, nomea-

damente, com as autarquias, as autoridades de saúde ou demais entidades publicas." O Programa deve 

terminar em dezembro de 2021, prevendo-se a abertura do procedimento concursal em outubro de 2020, 

a avaliação das candidaturas em novembro e o arranque dos projectos no final deste ano.   

A Entidade Responsável pelo Programa é constituída por representantes de sete áreas governativas, com 

a composição e competências que constam do site do Programa, em https://www.bairrossauda-

veis.gov.pt/o-programa/quem-decide/index.htm.  

 
Prazo de candidaturas à 12ª Edição do Troféu Português do Voluntariado-

foi alargado até ao dia 15 de outubro de 2020. 
 
Para se candidatar: 

1- Conheça o regulamento  

2- Faça a sua inscrição aqui  
3- Descarregue aqui a declaração para utilização de imagem 

4- Envie toda a documentação adicional para geral@convoluntariado.pt  

 
Poderão encontrar toda a informação aqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma grande ajuda para obter donativos de forma fácil e transparente! 

 >> Portal dos Donativos 

Quantas e quantas vezes, teve 

necessidade de anunciar um 

pedido de ajuda, um donativo, 

ou anunciar determinado Projeto 

ou Missão, e não sabia, nem 

tinha como fazê-lo, nem como 

se fazer ouvir? 

 

Agora já tem! O Portal dos Donativos! 

De forma simples, este 

Portal ajuda a cativar a 

atenção de potenciais 

doadores, para apoiar 

necessidades do vosso 

dia a dia ou para Projetos 

Especiais. 

O objetivo é ajudar as 

Instituições a realizar os 

seus objetivos e a 

continuidade da sua nobre Missão, de forma mais Simples, mais Transparente, e mais 

Eficaz! 

Visite e/ou inscreva-se no Portal dos Donativos aqui. 

 

 

 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1wn7wwgmTKd5gH2iitPHKEOR6BdwTjF3b/view?usp=sharing
https://forms.gle/kZ5Z3rFdxkoR9ifJ6
https://drive.google.com/file/d/16goZsSXhT18cVF00Fa5wk1_kzWFXaoct/view?usp=sharing
mailto:geral@convoluntariado.pt
https://www.convoluntariado.pt/post/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado
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A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibili-

dade de usufruírem de um website institucional, que lhes proporcione uma maior aproxi-

mação com a comunidade, divulgar as suas áreas de intervenção, bem como a partilha de 

outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obrigações legais, e, por 

outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social. 

Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…  

Juntos, Somos IPSS 

Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teó-

rico para a promoção da accountability (prestação de contas) no setor da economia 

social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto Superior de Contabilidade e Ad-

ministração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação Nacional 

das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-

tração do Porto o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e 

tem como objetivos: 

1. Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham 
de website a divulgação online da prestação de contas a que são obrigadas e de 
outra informação voluntária que cubra os aspetos sociais e económicos da sua ativi-
dade (Plataforma somosipss.pt); 

2. Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos 
stakeholders e ao Setor da Economia Social fazer uma avaliação da atividade das 
IPSS nas suas dimensões social, ambiental, financeira e económica; 

3. Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do 
desempenho das IPSS. 

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Insti-

tuições. Saiba mais sobre somosipss.pt aqui e aqui! 

Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com 

 

http://www.somosipss.pt/
https://www.tfa.pt/
http://www.somosipss.pt/
http://www.somosipss.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCG0RujALFcJ0GZB40brVZow
https://www.tfa.pt/
mailto:p.tfa.geral@gmail.com
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Curso de formação // Gestão de Organizações de Economia Social | Inscrições abertas 
 
Estão abertas, até dia 8 de outubro, as inscrições para o curso Gestão de Organizações da Economia 
Social (GOES). 
  
O curso, a realizar na modalidade de formação à distância, decorrerá entre 22 de outubro e 4 de abril, 
distribuído por 8 módulos, tem como destinatários privilegiados os Dirigentes e Técnicos/as das entidades 
da economia social associadas das entidades cooperadoras da CASES. 
 
 
Mais informação, poderá ser consultada nesta link https://www.cases.pt/curso-de-formacao-gestao-de-
organizacoes-de-economia-social-inscricoes-abertas/ 

 
 
 
 

Lino Maia 

https://www.cases.pt/curso-de-formacao-gestao-de-organizacoes-de-economia-social-inscricoes-abertas/
https://www.cases.pt/curso-de-formacao-gestao-de-organizacoes-de-economia-social-inscricoes-abertas/

