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Comunicado
CNIS TRANQUILIZA IPSS E FAMÍLIAS
QUANTO À SITUAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR
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COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO 2019-2020
mês de julho
Dias

Locais

Horário

17

Fátima, hotel Cinquentenário
Rua Francisco Marto, 175

10:00

18

Porto, auditório do Centro Paroquial de Aldoar
Rua Prof. Melo Adrião, 106

10:00

23

Beja,

15:00

24

Lisboa, Voz do Operário
Rua Voz do Operário, 13

Cáritas Diocesana
Rua Afonso Lopes Vieira, 18

10:00

Inscrição gratuita , neste link
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Sessões de Informação e Esclarecimento com a ACT e ANEPC

Porto

I 16.julho

I Programa e inscrições aqui

Faro

I 18 de julho

I Programa e inscrições aqui

Beja

I 23 de julho

I Programa e inscrições aqui

Lisboa I 24 de julho

I Programa e inscrições aqui

ANEPC

Porto

I 16.julho

I Programa e inscrições aqui

ASAE

Faro

I 18 de julho

I Programa e inscrições aqui

ACT

LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Planeamento

Portaria n.º 217/2019 - Diário da República n.º 130/2019, Série I de 2019-07-10
Portaria que procede à terceira alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas
Mais Carenciadas (FEAC) e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas em Portugal (POAPMC)
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Alterado | AVISO Nº POISE-39-2019-11 (TO 3.33)
A Autoridade de Gestão do PO ISE informa que na
sequência da publicação do AVISO Nº POISE-392019-11 - Programa de Parcerias para o Impacto
(TO 3.33) procedeu-se…

Atribuição de apoios financeiros a pessoas
coletivas sem fins lucrativos
Estão abertos: 4 concursos para financiamento de
projetos no âmbito do Programa Nacional para a
Tuberculose; 1 concurso no âmbito do Programa
Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável; 7 concursos no âmbito do Programa Nacional
para a Saúde Mental e 2 concursos no âmbito Programa Nacional para a Infeção VIH e SIDA e do
Programa Nacional para as Hepatites Virais para
entidades coletivas privadas sem fins lucrativos

Nova resposta social para jovens e adultos com deficiência
Portugal é ainda um país débil no tipo e
número de respostas disponíveis para a
pessoa com deficiência, e Setúbal é, segundo o último relatório do Observatório
da Deficiência e Direitos Humanos
(ODDH), dos Distritos com menor taxa de
resposta para este grupo populacional.
Ler mais

Inauguração do Jardim Sensorial da Academia dos Santos Mártires
No Dia da Família, a grande festa anual da
Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, foi inaugurado o Jardim Sensorial.
Esta instalação é um equipamento pedagógico
e terapêutico que a Academia irá colocar também ao serviço da comunidade. É composto por vários No Dia da Família, a grande festa anual da Academia do Centro Social Paroquial dos
Santos Mártires, foi inaugurado o Jardim Sensorial. Esta instalação é
um equipamento pedagógico e terapêutico que a Academia irá colocar
também ao serviço da comunidade. É composto por vários espaços, o percurso sensorial inicia no jardim
das aromáticas, com 40 variedades de plantas aromáticas, culinárias e medicinais e termina na escultura
sensorial. A escultura sensorial é interativa permitindo a estimulação de todos os sentidos.
O jardim das rosas é a nota poética do jardim conjuntamente com a pérgula é propício ao descanso e à
contemplação. (6 de Junho de 2019)
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IMPRENSA
Aeroclube de Bragança entregou carrinha à União
das IPSS comprada com dinheiro angariado ...
Este ano estava previsto realizar durante dos
dois dias do festival 54 batismos de voo para
pessoas de várias IPSS. Entre 2016 e 2018 o AB
já levou ...

Guia Crianças Privadas de Cuidados Parentais
na UE
Proteção Jovens
Guia Crianças Privadas de Cuidados Parentais
na UE. No âmbito da ação da UE contra o tráfico
de seres humanos, mas concretamente da ...

Governo admite adoção por famílias de acolhimento em casos excecionais
... no caso a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social (CNIS), União
das Misericórdias Portuguesas, Comissão Nacional de ...

Amas pedem que se esclareça que alimentação
é obrigação dos pais
Relativamente ao PREVPAP, Luísa Sousa, ama
numa IPSS, adiantou que foi feita uma listagem
de todas as amas que concorreram, das quais
72 ...

Governo defende em Paris que economia social é
"prioridade" para Portugal
"Portugal tem uma experiência especial por ter um
mecanismo de informação sobre a dimensão da
economia social, que é uma conta satélite,
que ...

Costa elogia cooperação com setor social para redução da pobreza
Num dos discursos mais longos da sessão, o padre
Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, afirmou que o acordo ...

Segurança Social Costa anuncia que Governo vai lançar programa para mais sete mil vagas em ...
O padre Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, afirmou que o acordo
alcançado “é um bom instrumento de ...

DIVERSOS
A Sessão de Apresentação – “Conta Satélite da Economia Social e Inquérito ao Trabalho Voluntário”, terá lugar na Sede do INE (Salão Nobre),
em Lisboa, no dia 19 de julho pelas 09H30.Solicita-se confirmação de presença, até ao dia 17 de julho, para: cases@cases.pt / Telefone: 21 387 80
46
Programa
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Movimento #fazemosPARte
Fazer PARte é estar atento. Fazer PARte é ver, ouvir e ler. Fazer PARte é dar. Fazer PARte é cuidar.
Fazer PARte é querer aprender e depois ensinar.
Fazer PARte é acolher as diferenças. E fazer
PARte é também ser acolhido nas próprias diferenças. Fazer PARte é estar informado e informar. Fazer PARte é integrar. Fazer PARte é ser Comunidade de Hospitalidade.
A CNIS faz PARte da Plataforma de Apoio aos Refugiados desde a sua fundação. Temos acompanhado e desenvolvido projectos e acolhido famílias
de Refugiados. Já somos PARte das Comunidades
de Hospitalidade.
A PAR já acolheu 144 famílias em 3 anos, num total de 674 pessoas acolhidas em mais de 92 Instituições de Acolhimento.

Recentemente o Governo Português comprometeu-se com
o acolhimento de 1010 refugiados, até ao final de 2019, no programa de reinstalação da Turquia e Egipto.
A PAR comprometeu-se a acolher 340 pessoas do
número
total e assim continuaremos o acolhimento.
Para isso é necessário que mais Instituições de
Acolhimento façam PARte também.
Estamos todos chamados a acolher esta missão. A
PAR quer contar com mais Instituições Anfitriãs e
as Famílias contam connosco.
As instituições que queiram ser PARte desta resposta às Famílias de Refugiados encontram aqui
informação sobre o acolhimento. Abaixo encontram
também a informação de contacto para os esclarecimentos necessários:
par@jrsportugal.pt
967 886 178

» Informação sobre o acolhimento aqui
“Salvar vidas não é crime”
O português Miguel Duarte, de 26 anos, foi constituído arguído pela justiça italiana e enfrenta uma possível
pena de 20 anos de prisão, devido à sua participação no resgate de migrantes e refugiados no Mar Mediterrâneo.
Veja a entrevista em: https://youtu.be/ycnem4uXRHY

A AGIF disponibiliza um conjunto de materiais de
comunicação que poderão ser usados pelas entidades representadas no CES e pelas suas afiliadas junto dos seus públicos.
Materiais disponibilizados:
• Vídeo (adequados para página de internet, ou écrans em locais públicos; Temas:
aldeia segura; comportamentos de risco;
fogueiras e foguetes; queimas e máquinas)
• Spots rádio (adequados para página de internet, ou som ambiente em locais públicos; Temas: idem);

•
•

Frase para impressão em recibo de salário;
Materiais gráficos (para impressão, ou página de internet; Temas: crianças; uso de
máquinas; queimadas);

Os materiais podem ser visualizados e descarregados aqui:
SPOTS TV
https://we.tl/t-CFBTsggtQq
SPOTS RÁDIO – com o mesmo conteúdo de TV
https://we.tl/t-1rxtMzUgwe
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Para qualquer questão, ou em caso de dificuldade
com os materiais de comunicação pf contatar
sara.otero@agif.pt ou paulo.ferreira@ces.pt .

Resultados do projeto “Eficiência Energética Solidária”, promovido pela
AREAC e seus parceiros S.Energia, Cascais Ambiente, Ameseixal e Energia Lateral.
Manual_Eficiencia Energetica Solidária

Lino Maia
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