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Inscrição para o dia 29 de abril aqui.

Índice
PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS DAS IPSS
Recordamos as nossas associadas, que após a aprovação das
Contas Anuais, em Assembleia Geral (ou outro órgão com competência), e de acordo com o disposto no n.º 2 do Art.º 14.º-A do
Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 14 de Novembro, as contas do
exercício deverão ser publicitadas obrigatoriamente no sítio institucional eletrónico da instituição até 31 de Maio do ano seguinte
a que diz em respeito.
O incumprimento do dever de publicitação das contas, em dois
anos consecutivos, constitui causa de destituição dos titulares
dos órgãos sociais responsáveis pela omissão, nos termos do
artº 35º, 2., d) do mesmo diploma.
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LEGISLAÇÃO
Despacho n.º 3998/2019 - Diário da República
n.º 71/2019, Série II de 2019-04-10 122062617
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Gabinete do Ministro
Define os territórios de intervenção, abrangidos
pelo Programa CLDS 3G que estejam integrados
nas regiões menos desenvolvidas, por forma a
que estas possam vir a integrar outras categorias
de regiões e níveis mais avançados de coesão
económica e social

» Aviso POISE-32-2019-09

Justiça e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social
Portaria n.º 112/2019 - Diário da República n.º
73/2019, Série I de 2019-04-12
Aprova o modelo de cartão de identificação para
uso dos membros das comissões de proteção de
crianças e jovens

» Aviso POISE-39-2019-11

Tipologia 3.33 - Empreendedorismo e InoTipologia de Operações TO 3.10 - Contratos Locais
vação Social - Programa de Parcerias
de Desenvolvimento Social (CLDS 4G)
para o Impacto
Candidaturas até 20.05.2019
Abrange territórios que não tiveram CLDS 3G e territórios
Candidaturas: de 15 de abril a 17 de julho de
que tiveram CLDS 3G mas cujos projetos no âmbito dos
2019
CLDS 3G terminaram até 31 de março de 2019, e que
simultaneamente cumprem todos os requisitos administrativos parapoderem concorrer, perfazendo, neste
aviso, um total de 141 territórios.

Concurso para Plataforma de Direitos Humanos

Fundação ”la Caixa” I Concurso
Incorpora Portugal 2019

Até dia 24 de junho, está aberto o concurso para a criação de uma plataforma de defesa e promoção dos direitos humanos, inserida no Eixo 4 – “Reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil”, uma das
quatro áreas de intervenção do Programa Cidadãos
Ativ@s.

Concurso para selecionar as entidades
sociais com as quais se implementará o
Programa Incorpora em Portugal.
Este Concurso centrará as suas atividades
nos Distritos de: Viseu, Guarda, Évora,
Beja e Faro

Informação completa aqui

Candidaturas até 30 de abril.
Toda a informação aqui
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SEGURANÇA SOCIAL

Abertura do primeiro período de candidatura de 2019
Candidaturas abertas de 15 de abril a 20 de julho.

Amas – Guia Prático
(atualizado em 09.04.2019)

Toda a informação aqui

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UIPSSD – BRAGANÇA
Sessão De Formação “Quase um Ano
Após a Entrada em Vigor do RGPD …
Como está a Sua Implementação”
Dia 10 de maio
Programa e inscrição aqui

Almoço Solidário – Fundação Irene Rolo
14 de abril

I 13h00

Maria Nova Lounge Hotel
Almoço insere-se nas comemorações do 37º aniversário da Instituição. As
receitas obtidas reverterão para a implementação de iniciativas com vista á
qualidade de vida dos utentes.
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Jornada de Formação sobre Educação “"Crescer é Aprender a Voar"

27 de abril
Promovido pelo Semi-internato Nossa Senhora da Encarnação, em Elvas

O interesse destas Jornadas assenta, na necessidade de promover o debate e a reflexão entre todos os interlocutores envolvidos na educação em
Creche e Jardim de Infância, centrando-as em temáticas da atualidade (ver
programa), no pressuposto de podermos, de algum modo, contribuir através do programa e da competência dos palestrantes, consolidar uma praxis
no que respeita à estratégia do SINSE para este triénio, envolvendo toda a
comunidade educativa.

IV Tertúlia Social do Centro Social do Vale do Homem “Saúde Mental:
Alzheimer”
29 de abril I 14H00
Auditório da Casa do Conhecimento em Vila Verde
Programa

Caminhada Solidária Pela Prevenção dos Maus Tratos na Infância
29 de abril I 10h00
Praça Cavaleiro Ferreira
O Projeto Pontes de Inclusão E7G - Programa Escolhas E7G, promovido
pela Fundação Casa de Trabalho e a APISB - Associação de Solidariedade
Jovem. No final vai ser construído um laço humano que será filmado e fotografado por um drone, pelo que os adultos e crianças devem ir vestidos
de Azul.

Jantar Solidário I Centro Jovem Tabor
10 de maio I 19h30
A receita deste jantar no restaurante “O Quintal”, em Setúbal, reverterá para
apoiar nas obras necessárias nas instalações nas Padeiras.
Inscrições até 3 de maio, para: jantarsolidariotabor@gmail.com /
963688980
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Jornada “Uma casa para todos” Principais conclusões
A nova aposta do Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro é uma
“Casa com lugar para todos”!
Foi com este mote que a Vice Presidente da nossa Instituição deu as boas
vindas a mais de uma centena de pessoas que quiseram estar presentes
na Jornada “Casa com lugar para todos – Onde a deficiência VIVE

Ler mais

2º OPEN de Ténis da APPACDM de Viana do Castelo
O Clube de Ténis de Viana (CTV) acolheu, no dia 4 de abril, nas suas instalações, 53 tenistas que participaram na segunda edição do Open de Ténis
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
(APPACDM) do concelho.
A iniciativa, promovida pelo CTV, visa reforçar os laços entre o CTV e a
APPACDM e à inclusão de pessoas com deficiência na prática desportiva,
em particular, o ténis.
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

IMPRENSA
"Regras do jogo alteraram-se completamente".
Unidades de cuidados continuados admitem ...
... presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, no seguimento de uma denúncia do presidente da "Domus Fraternitas", uma
IPSS ...

Há burocracia a mais no encaminhamento de
doentes para cuidados ...
A denúncia é feita à Renascença pelo presidente da "Domus ... “Nos cuidados paliativos, o
Ministério da Saúde, através da ARS Norte,
paga ...
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Ourém | Município vai comparticipar 20 IPSS na aquisição de viaturas ...
No âmbito da criação de um fundo de financiamento de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) do concelho de ...

DIVERSOS

Programa aqui e inscrições aqui

Portugal Economia Social 2019
Dias 15 e 16 de maio, no Centro de Congressos de Lisboa.
Estimular o Empreendedorismo e a Inovação Social e promover a
Economia Social Solidária são os principais objetivos do Portugal
Economia Social 2019, que por estes dias promete também ser o
ponto de encontro e debate entre os principais players do setor.
A entrada é gratuita mediante pré-registo aqui

Consignação fiscal de 0,5% do IRS
O IRS consignado – 0,5% - é a parte do imposto que o contribuinte pode encaminhar para algumas entidades, entre
elas, as IPSS ou pessoas coletivas de utilidade pública.
Lista de entidades autorizadas a beneficiar da consignação,
com processo deferido para 2018
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Encerramento Serviços da CNIS
Considerando a tradição existente na Páscoa, informa-se que os serviços da CNIS
se encontram encerrados durante o dia 22 de abril, segunda-feira.

Lino Maia
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