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A cidade de Viseu, mais concretamente a ESTGV

Comunidades, reforçou o papel ativo e preponde-

– Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Vi-

rante que desempenham no desenvolvimento dos

seu acolheu, nos passados dias 7 e 8 de junho, o

territórios, bem como na conceção e efetivação

VI Congresso da CNIS “As IPSS nas Políticas

das políticas sociais.

Sociais”. Marcado pelo regresso aos eventos
presenciais, o Congresso teve uma elevada adesão e participação, contando com mais de 250
participantes, o que demonstram a pertinência
dos temas em debate – O Pilar Europeu dos Direitos Sociais; O Triângulo da Cooperação: Estado, Poder Local e o Setor Social e Solidário;

A CNIS reforça o agradecimento a todos os participantes e convidados que acompanharam o
Congresso ao longo de dois dias, aos excecionais
oradores que foram fundamentais para o seu sucesso, assim como a todos os patrocinadores
que contribuíram para que este fosse possível.

Que Modelos de Regulação para o Setor Social e

O Congresso ficou ainda marcado pelo jantar re-

Solidário; A Cooperação em Ação: Práticas Ino-

alizado no dia 7, que possibilitou a confraterniza-

vadoras; e Desafios e Constrangimentos na rela-

ção e partilha de experiências entre todos os in-

ção das IPSS com o Estado.

tervenientes, assim como pelas mensagens de

A elevada participação nos momentos de debate
evidenciou a vontade e o compromisso das Instituições em fazer mais e melhor pelas Pessoas e

vídeo enviadas pelo Presidente da República
e pelo Primeiro-Ministro, partilhadas, respetivamente, nas sessões de abertura e de encerramento.

As conclusões do Congresso podem ser consultadas aqui.

C03-i06.03: Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana
do Porto
02. Convite à apresentação das candidaturas das Operações Individuais (Aviso n.º 02/C03i06.03/2022)
Submissão de Candidaturas aqui, até 31/12/2022.
Ver documentação aqui
Contacto para informações e Esclarecimentos: comunidadesdesfavorecidas@amp.pt
Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt
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Fundação EDP promove acesso a veículos
100% elétricos a entidades do setor social
A Fundação EDP vai promover o acesso a veículos 100% elétricos a instituições do setor social.
O programa tem como principal objetivo promover a redução da pegada carbónica do terceiro
setor, criar condições para uma poupança efetiva
para as entidades e ao mesmo tempo fomentar o
conhecimento sobre a mobilidade elétrica e a sua
relevância para um planeta mais sustentável.
» Regulamento
» Perguntas frequentes
Formulário de candidatura disponível a partir de
20 de junho
Candidaturas abertas até 31 de julho.
Contacto para eventuais esclarecimentos: fundacaoedp.inovacaosocial@edp.com

Ciclo de Debates
A Importância
Económica e Social
das IPSS
em Portugal
As Uniões Distritais das
Instituições Particulares
de Solidariedade Social
de Setúbal, Lisboa e
Santarém, com o objetivo de valorizar “a importância económica e social das IPSS em Portugal”
vão promover um Ciclo de Debates.
O primeiro de três debates, será organizado pela
UDIPSS de Setúbal e terá lugar no dia 5 de julho

no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal pelas 9:30h, com a temática “O empobrecimento da sociedade e o papel das IPSS”.
Programa aqui
Entrada livre.

Webinar subordinado ao
tema “A intervenção em
CAD em contexto prisional: 20 anos e depois?”
Dia: 30 de junho, às 18h00.
O Centro de Solidariedade
de Braga / Projecto Homem
celebra, em 2022, o 20º aniversário do Programa
Livre de Drogas em Meio Prisional, no Estabelecimento Prisional e Regional de Braga e Guimarães.
Neste encontro pretende-se debater e refletir
acerca da interseção entre a justiça e a saúde, no
âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, em contexto prisional, bem como discutir
perspetivas de futuro para a capacitação e empoderamento das pessoas em situação de reclusão,
que promovam o desenvolvimento pessoal e conduzam a uma interação social tendente à autonomia.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do
seguinte link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DsCUQUunRWyZxybUb-gT_w

DIVERSOS
Abertura de candidaturas à categoria “Família
e Comunidade” do Prémio Envelhecimento
Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro
11.ª edição, 2022
As candidaturas decorrem até 30 de junho de
2022.

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

A F3M mostra no Funchal como a tecnologia
pode potenciar a transformação digital e a
evolução das instituições do setor social
A sessão, que decorre no dia 21 de junho, na
APEL, com início às 9h00, faz parte de um ciclo
de eventos que a empresa está a realizar em todo
o país.
+ Info aqui

Lino Maia

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