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                                                                      EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS IPSS 

 

                                                                      SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Porto 17.outubro – 14h30 
                      Local: Centro Paroquial de Aldoar 
         Inscrições, gratuitas, mas obrigatórias aqui   

Programa: 

 
 Enquadramento do Aviso 
 Tipologias de Operações 
 Elegibilidade das operações e despesas 
 Grau de Maturidade das Operações 
 Natureza do financiamento 
 Taxas de cofinanciamento 
 Mérito e seleção de candidaturas 
 Perguntas e respostas 

 
Uma iniciativa da CNIS com o apoio da AdEPorto - Agência de Energia  
do Porto. 

 

 
 

Coimbra e Algarve em data e local a anunciar 

 

       

 

Finanças 

 

Portaria n.º 368/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série I de 2019-10-11125234994 

Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Modelo 25 - donativos recebidos, aprovada pela Por-
taria n.º 318/2015, de 1 de outubro, em anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante. 
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LEGISLAÇÃO 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHspMNDUczNoXQ2wN-4-PbFdv8dqlOR8bftKagogvBsCPvsg/viewform
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125234994/details/maximized?serie=I&day=2019-10-11&date=2019-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70409972/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70409972/details/normal?l=1
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Demonstração de interesse para funcionamento de Centros de Alojamento de Emergência Social 
(CAES)  

No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) 
2017-2023 foi aprovado o Plano de Ação 2019-2020, o qual prevê o reforço das estruturas de alojamento 
de emergência existentes. 

 
Por outro lado, e de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na 
primeira metade de 2017 mais de 105.000 refugiados e migrantes entraram na Europa, necessitando 
aqueles que chegam ao nosso país de condições adequadas de acolhimento. 

 
Neste contexto, e nos termos previstos no artigo 28.º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na redação 
atual, o Instituto da Segurança Social, I.P. pretende estabelecer novos protocolos com as entidades 
que manifestem interesse em assegurar o funcionamento de Centros de Alojamento de Emergência 
Social (CAES), destinados designadamente a pessoas em situação de sem-abrigo e a refugiados. 

 
Neste sentido, informamos as nossas associadas que decorre até 31 de outubro de 2019 a fase de for-
malização de pedidos à demonstração de interesse com vista ao funcionamento dos Centros de Aloja-
mento de Emergência Social (CAES). As instituições que reúnam condições para o desenvolvimento 
desta resposta social, devem formalizar o seu pedido através do preenchimento e envio do “Formulá-
rio Projetos Inovadores 2019”, disponível no site da Segurança Social, para o e-mail ISS-PRO-

COOP@seg-social.pt.  
 
 
 
Recenseamento Escolar Anual 2018/2019 - Final do ano letivo 
 

A CNIS teve conhecimento pelas suas associadas da comunicação enviada pela DGEEC – Direção-Geral 
de Estatísticas da Educação e Ciência para que as instituições com estabelecimentos de educação pré-
escolar procedam ao Recenseamento Escolar Anual 2018/2019 – Final do ano letivo, até ao próximo 
dia 21.  

O reporte de informação é uma das matérias previstas no Compromisso de Cooperação para o Setor Social 
e Solidário – Protocolo para o biénio 2019/2020, Anexo V – Da Educação, estando, nomeadamente, prevista 
a “prévia auscultação das entidades representativas das instituições do setor social e solidário sobre a pa-
rametrização do instrumento de recolha de dados”, o que não ser verificou.  
Neste sentido, esta Confederação considera que, não sendo uma exigência o seu cumprimento, cada insti-
tuição poderá proceder, dentro das suas possibilidades, ao fornecimento desta informação, facto já levado 
ao conhecimento do Ministério da Educação. 
  
 

Lançamento: Guia Prático da Economia Social 
*Y.ES | SIM. À Economia Social  

 
A CNIS divulga às suas associadas o Guia Prático 
da Economia Social, concebido no âmbito do Y.ES, 

um projeto desenvolvido pela CASES, em conjunto 
com os seus membros, com o objetivo de promover 
o setor da Economia Social. 
 
 

 

 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/formalizacao-de-pedidos-a-demonstracao-de-interesse-para-o-funcionamento-de-centros-de-alojamento-de-emergencia-social-caes-destinados-a-pessoas-em-si
mailto:ISS-PROCOOP@seg-social.pt
mailto:ISS-PROCOOP@seg-social.pt
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/09/Guia_Prático_da_Economia_Social.pdf?fbclid=IwAR0gD2E6GKFKRAkfCCFf6StFr2YxeOR-_UH4jfB9DDn4uCUFN8wNSOgyMO8
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/09/Guia_Prático_da_Economia_Social.pdf?fbclid=IwAR0gD2E6GKFKRAkfCCFf6StFr2YxeOR-_UH4jfB9DDn4uCUFN8wNSOgyMO8
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/09/Guia_Prático_da_Economia_Social.pdf?fbclid=IwAR0gD2E6GKFKRAkfCCFf6StFr2YxeOR-_UH4jfB9DDn4uCUFN8wNSOgyMO8
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Eficiência Energética nos Equipamentos 
Sociais-IPSS 
 
Submissão e candidaturas até 29/11/2019 
AVISO NORTE-03-2019-38 
Alteração ao Aviso (20/09/2019) 
Anexos 
 

 
 

 
8ª edição do Prémio SIC Esperança - Rock In 
Rio Escola Solar. 

 
Podem concorrer até ao próximo dia 25 de no-
vembro, Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social, Associações sem fins lucrativos e 

Organizações não-governamentais, desde que 
legalmente constituídas e devidamente regista-
das, que cumpram as condições legais necessá-
rias ao exercício da respetiva atividade e estejam 
devidamente regularizadas junto da Administra-
ção Fiscal e da Segurança Social.

 
 

 
 
 
 
 

Deliberação 
N.º56/2019 - ISS - Rede de Centros Especializados para prescrição de produtos de 
apoio 2019 - nomeação de Entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDIPSS-LEIRIA 
 
Lançamento do “Guia das Exigências em Es-
tabelecimentos de Apoio Social e IPSS” 
e sessão formativa “Ações Inspetivas do 
ISS,I.P.” 
 
Dia: 15 de outubro, na sede da União Distrital 
Inscrição e + informações aqui 

 

Sessão de Esclarecimento Dupla –  
Compromisso de Cooperação para Setor So-
lidário 2019/2020       e 
Alterações ao Contrato Coletivo de Trabalho 
Dia: 22 de outubro, na sede da UDIPSS 

Participação gratuita, mas inscrição obrigatória 
aqui 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

 SEGURANÇA SOCIAL 

http://norte2020.pt/sites/default/files/public/AvisoEficienciaEnergeticaEquipamentosSocia_10-09-2019.pdf
http://norte2020.pt/sites/default/files/public/AvisoNORTE-03-2019-38_EficEnergeticaEquipSociais_ProrrogacaoData_19-09-._.pdf
http://norte2020.pt/sites/default/files/public/Anexos_NORTE-03-2019-38.zip
https://www.sic.pt/sicesperanca/2019-10-04-8-Edicao-Premio-SIC-Esperanca---Rock-In-Rio-Escola-Solar
https://www.sic.pt/sicesperanca/2019-10-04-8-Edicao-Premio-SIC-Esperanca---Rock-In-Rio-Escola-Solar
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16514807/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20n.%C2%BA56-2019/3623978a-2a40-439e-86ce-4d2c514f1216
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16514807/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20n.%C2%BA56-2019/3623978a-2a40-439e-86ce-4d2c514f1216
http://udipss-leiria.pt/
https://unitate.typeform.com/to/Ay7rh8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhcEcZ-sexqtINGCh6_swS5RHBFmGd58opK773ncC2kc_Cg/viewform
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Feira de Solidariedade ASAS WEEKEND 

Resolução da Assembleia da República n.º 

27/ Médica da Fundação COI, promove 

Rastreios de Saúde Infantil gratuitos de Te-

rapia da Fala, Psicologia, Audiologia e Pedi-

atria, para crianças e jovens dos 0 aos 18 

anos, nos, Clínica Médica da Fundação COI, 

promove Rastreios de Saúde Infantil gratui-

tos de Terapia da Fala, Psicologia, Audiolo-

gia e Pediatria, para crianças e jovens dos 0 

aos 18 anos, nos meses de outubro e de ou-

tubro e  

 
 
Tertúlia de comemoração do Dia Mundial do 
AVC “Como viver depois de um AVC” 

 
Dia: 29 de Outubro de 2019, pelas 17h30, na 
sede dos escuteiros de Nespereira. 

). 

 
 
 
 
 
 

 

 
Feira de Centro de Dia 
Dia: 25 de outubro, no Edifício Sede 

 

Outubro é o mês dedicado ao idoso e como tal, 
ao longo do mês o Centro Comunitário da 
Quinta do Conde irá preparar diversas ativida-

des, a partir das 13h30  
 
 

 
1º Jantar Solidário do Centro Social da  
Paróquia de Esmeriz (V.N.Famalicão) 
Dia: 26 de outubro pelas 20h00, no Salão Pa-

roquial de Esmeriz. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 Uma iniciativa do Centro Social de Nespereira 

(Guimarães), com o apoio do Hospital da Se-
nhora da Oliveira. 
 
+ Info 

 
 
Rastreios de Saúde Infantil gratuitos de te-

rapia da Fala, Psicologia, Audiologia e Pedia-
tria, para crianças e jovens dos 0 aos 18 anos, 
nos meses de outubro e novembro)  
 
Uma iniciativa dos Serviços de Saúde da Fun-
dação COI, que se enquadra no âmbito do 

Plano de Atividades Transversais da institui-
ção para o ano de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Debate “A Concertação Estratégica no  
Território” 
 
Dia: 14 de outubro, entre as 10:00 e as 
13:00, no Seminário de São José, em Vila Vi-

çosa, marcando o início do Ciclo de Debates 
“Economia Social - Novos Desafios” e assina-
lando o 6º Aniversário da “UNITATE”. 

O vídeo de apresentação deste evento en-
contra-se acessível aqui. 
 
A inscrição é gratuita, podendo ser realizada 
através do seguinte link. 

 
 
 

 
Espetáculo Solidário Comunidade Vida e 
Paz 
 
Dia: 17 de Outubro  

O evento que conta com o Alto Patrocínio do 
Presidente da República irá reunir artistas 
nacionais de diferentes vertentes artísticas. 
Os bilhetes já estão à venda em Ticke-
tline.pt e no Casino Estoril. 
 
 

 
5º Encontro de Profissionais "Cuidados a 
prestar na demência - Uma abordagem 
prática e integrada 
 
Dia: 24 de outubro, auditório Ruy de  

Carvalho, Carnaxide, Oeiras 
Uma iniciativa da Associação Alzheimer  
Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccqc.pt/author/ccqcpt/
https://www.ccqc.pt/author/ccqcpt/
http://rotass.cnis.pt/1o-jantar-solidario-do-centro-social-da-paroquia-de-esmeriz/
http://rotass.cnis.pt/comemoracao-do-dia-mundial-do-avc-tertulia-como-viver-depois-de-um-avc/
https://www.fundacao-coi.pt/em-destaque/651-clinicoi-rastreios-saude-infantil
https://youtu.be/7Ru8RwnyFRc
https://unitate.typeform.com/to/zdp467
https://www.cvidaepaz.pt/
https://www.cvidaepaz.pt/
https://u7347566.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=mO6OqOCPEXpJmG4JmjThB34P5cvrWFPZyoz2FuBc7neAoLb1nAXS9ngAXsPQBiXfck87fp17o0TbMbIsg1-2BV-2FdQAX10g2jhb34XfL5tcpnV987GCqQDJCVm0AoD-2Fwh9WWOYs7G-2FTIrXRMJl-2BlivNR8iRcVazJ-2BN-2Bh7J7atBsX7F1RPuoB7H-2FAzUoG-2BmY0sUk238pORcFEeY7mYPyvPzziD9g9a2XfDumShZG8-2B6Y0xrWWJj33LueqoG53Gb71nZk_B0LmuhaM5XECNHHWeAQQ6QlJpSxJ5ZTWFavjo6qvIHDzGGpl4OLvnB5UuAqlGBxZEqucGnYDGnl-2BQyvIBDflF5qNKNuhM5gmyW8tcW-2FZDJOqnvMoIDirO2NleushWknBjZDtGGGm1aIjd5CBXsYd5uzw8suYIuo3dnLtYGDLeg5YO2xVnteL-2FKq82bkKuw8x87b9oucKfvW6OHCOqrkTyNN2UncFyJLdeXQ5zk5jZJM-3D
https://u7347566.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=mO6OqOCPEXpJmG4JmjThB34P5cvrWFPZyoz2FuBc7neAoLb1nAXS9ngAXsPQBiXfck87fp17o0TbMbIsg1-2BV-2FdQAX10g2jhb34XfL5tcpnV987GCqQDJCVm0AoD-2Fwh9WWOYs7G-2FTIrXRMJl-2BlivNR8iRcVazJ-2BN-2Bh7J7atBsX7F1RPuoB7H-2FAzUoG-2BmY0sUk238pORcFEeY7mYPyvPzziD9g9a2XfDumShZG8-2B6Y0xrWWJj33LueqoG53Gb71nZk_B0LmuhaM5XECNHHWeAQQ6QlJpSxJ5ZTWFavjo6qvIHDzGGpl4OLvnB5UuAqlGBxZEqucGnYDGnl-2BQyvIBDflF5qNKNuhM5gmyW8tcW-2FZDJOqnvMoIDirO2NleushWknBjZDtGGGm1aIjd5CBXsYd5uzw8suYIuo3dnLtYGDLeg5YO2xVnteL-2FKq82bkKuw8x87b9oucKfvW6OHCOqrkTyNN2UncFyJLdeXQ5zk5jZJM-3D
http://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1041-5-encontro-de-profissionais-cuidados-a-prestar-na-demencia
http://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1041-5-encontro-de-profissionais-cuidados-a-prestar-na-demencia
http://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1041-5-encontro-de-profissionais-cuidados-a-prestar-na-demencia
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Financiamento para Eficiência Energética nas 
IPSS - Centro 2020  

a) Intervenções ao nível do aumento da eficiên-

cia energética dos edifícios e equipamentos das 

IPSS;. b) Intervenções ao nível da promoção 

de ... 

Nações Unidas quer que Portugal acabe com as 
... - Expresso 
O comité das Nações Unidas para os Direitos 
das Crianças quer que Portugal ... O relató-
rio defende que Portugal adote uma estratégia 

de ... 

 
Governo aprova regime de acolhimento residencial para jovens em perigo  

... de promoção dos direitos e de proteção de crianças e jovens em perigo". ... Leia Também: Jovens 

portugueses não confiam em quem governa. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
33º Encontro da Pastoral Social  
“Trazer as Periferias para o Centro” 

 
Dias:22 a 24 de Outubro, em Fátima  

 
 
 

 
Pulseira ESTOU AQUI ADULTOS 

As pulseiras ESTOU AQUI são dirigidas a pessoas que, em função da idade ou de patologia, possam ficar 
desorientadas ou inconscientes, ainda que momentaneamente, na via pública. 
As instituições que queiram aderir ao programa podem fazer um só registo para vários utilizadores 
+ informação 

 
 
 
 

 
 

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se a 17 de outubro 
 
 

 DIVERSOS 
 

 IMPRENSA 

Direção Geral da Saúde 
Norma nº 006/2019 de 07/10/2019 

 
Vacinação contra a gripe. Época 
2019/2020 
 
» Abrir documento aqui  

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.enerdura.pt/index.php/9-destaques/841-financiamento-para-eficiencia-energetica-nas-ipss-centro-2020&ct=ga&cd=CAEYASoTMjYyNjk1NDIzNjEzMDI1Mjk0MjIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHEvTZtWMphAcBzH7L698w1Vtg0CQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.enerdura.pt/index.php/9-destaques/841-financiamento-para-eficiencia-energetica-nas-ipss-centro-2020&ct=ga&cd=CAEYASoTMjYyNjk1NDIzNjEzMDI1Mjk0MjIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHEvTZtWMphAcBzH7L698w1Vtg0CQ
https://expresso.pt/sociedade/2019-10-04-Nacoes-Unidas-quer-que-Portugal-acabe-com-as-excecoes-legais-que-permitem-casar-antes-dos-18-anos
https://expresso.pt/sociedade/2019-10-04-Nacoes-Unidas-quer-que-Portugal-acabe-com-as-excecoes-legais-que-permitem-casar-antes-dos-18-anos
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasaominuto.com/pais/1336960/governo-aprova-regime-de-acolhimento-residencial-para-jovens-em-perigo&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3MzczOTAwNjQ5MTg4MTU1MTQyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFiZWvqSjmUZV7GG4Rpbp87GUXaLg
http://www.ecclesia.pt/snpsocial/
https://estouaquiadultos.mai.gov.pt/Pages/Home.htm
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0062019-de-07102019-pdf.aspx
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  Dia Nacional da                                                                        I     20.outubro 

 
                           (Instituído pela Resolução da Assembleia da República n.º 27/2014) 

 
 
 
 

 
 

Lino Maia 


