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Assembleia Geral Ordinária da CNIS

23 Novembro I 9:45 - 13:00 I Hotel Cinquentenário, em Fátima
Convocatória da Assembleia Geral aqui

BTE nº 41, de 8 de novembro de 2019
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade – CNIS e a FEPCES – Federação Portuguesa dos
Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outros – Revisão global
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Relatório Carta Social - 201
Em 2018, por referência a 31 de dezembro, o universo
era composto por cerca de 6 500 entidades, das quais
Imprensa
5
71 % não lucrativas.
As entidades lucrativas congregam as entidades particulares
Diversos
5
com fins lucrativos, enquanto as entidades não lucrativas compreendem as
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), outras entidades sem
fins lucrativos (entidades equiparadas a IPSS e outras organizações particulares sem fins lucrativos), as
Entidades Oficiais, que prosseguem fins de ação social, os Serviços Sociais de Empresas e a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa (SCML).
Em 2018, dos 11 500 equipamentos sociais em funcionamento, 83 % eram propriedade de entidades não
lucrativas, i.e., equipamentos das redes pública e solidária, confirmando a importância destes setores no
âmbito da proteção social às populações
As repostas sociais podem ser entendidas como um conjunto de atividades e/ou serviços desenvolvidas em
equipamentos sociais, ou a partir destes, vocacionadas para o apoio a pessoas e/ou famílias.

» Respostas sociais novas
(Consideram-se respostas sociais novas as respostas que entraram em funcionamento no ano de 2018. Não foram consideradas
nesta análise as respostas de Educação Pré-Escolar)

Cerca de 59 % das respostas sociais que entraram em funcionamento em 2018 foram desenvolvidas por
entidades não lucrativas, particularmente da rede solidária, o que revela o dinamismo das entidades que
integram a economia social. No que diz respeito à tipologia das respostas sociais

3

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

IPSS
4

1

Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

NOTÍCIAS À SEXTA
08.11.2019
.2019

.2019
que entraram em funcionamento, 67 % eram dirigidas a pessoas idosas (Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia), o que continua a indicar, à semelhança de anos
anteriores, as necessidades ainda existentes no âmbito do apoio à população idosa.
» Caraterização da resposta social Educação Pré-Escolar no âmbito da Carta Social
Em 2018, encontravam-se registadas na Carta Social 4 958 respostas de Educação Pré-Escolar no território continental, cerca de 90 % das quais desenvolvidas por entidades não lucrativas, i.e. da rede pública e
da rede solidária. O número total de lugares aproximou-se dos 260 500, mais de ⅓ dos quais distribuídos
pela região Norte.
» Pessoas Idosas
As respostas SAD e ERPI foram as que, neste domínio, mais cresceram no período 1998-2018 (108 % e
105 %, respetivamente) e as que apresentavam maior oferta.
Em 2018, contabilizaram-se cerca de 7300 respostas de ERPI, SAD e Centro de Dia no território continental,
das quais 37 % correspondiam a SAD.
A oferta de serviços de apoio dirigidos a Pessoas Idosas tem crescido nos últimos anos, designadamente
no âmbito das respostas ERPI e SAD.
Nas respostas ERPI têm ganho expressão os serviços de fisioterapia, psicologia e de cabeleireiro, enquanto
nos SAD, para além dos serviços de base, também já são disponibilizados em algumas respostas serviços
de animação, acompanhamento dos utentes para resolução de assuntos pessoais e obrigações legais, reparações no domicílio e teleassistência.
» Crianças, Jovens e Adultos com Deficiência
A evolução do número de respostas sociais dirigidas a pessoas com deficiência evidenciou um crescimento de 102 % no período 1998-2018, sendo que as respostas Lar Residencial e CAO representavam,
em 2018, 69 % do total de respostas para este grupo-alvo.

LEGISLAÇÃO
Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Decreto Legislativo Regional n.º 22/2019/A - Diário da
República n.º 212/2019, Série I de 2019-11-05
Regime Jurídico de Apoio ao Cuidador Informal na Região
Autónoma dos Açores

SEGURANÇA SOCIAL
Guia prático
Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados
(Data da publicação: 5 de novembro de 2019)

» Sessões sobre Eficiência Energética nas IPSS, em Coimbra I 12 de novembro
Consulte o Programa das Sessões e Inscreva-se.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-BRAGA
Assembleia Geral Ordinária

UIPSS-BRAGANÇA
Assembleia Geral Ordinária

Dia: 21 de novembro

Dia: 29 de novembro

UDIPSS-GUARDA
Sessão Informativa sobre “Alterações á Lei laboral e o Regime do Maior Acompanhado”
Será também feita uma reflexão minuciosa, ao cálculo das prestações pagas pelos utentes
Convocatória aqui
Dia: 4 de dezembro
Inscrições até ao dia 25 de novembr

Realizou-se no dia 26 de outubro a Assembleia Geral Eleitoral da HUMANITAS-Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, ficando assim constituídos os novos corpos sociais para o quadriénio 2020-2023:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Luís Manuel Pedroso de Lima – APPACDM de Vila Nova de Poiares
Vice-Presidente – António Manuel Pereira Varela Machado – CEDEMA
Secretário – Luís Filipe Rodrigues - CEERIA
DIREÇÃO
Presidente – Helena Maria Mamede Albuquerque – APPACDM Coimbra
Vice-Presidente – Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães – APPACDM do Porto
Secretário – José Duarte Barbosa – APPACDM de Viana do Castelo
Tesoureiro – Luís Manuel Silva Amaral - APPACDM Santarém
Vogal – Rosa Maria Mendes Moreira – APPACDM de Évora
Suplente – Humberto Manuel Coelho Candeias – NÓS
Suplente – Deolinda da Encarnação Batista Miranda – APPACDM de Portalegre
Suplente – António Francisco Guerra Padrão – APPACDM da Figueira da Foz
CONSELHO FISCAL
Presidente – Mário José Santos de Matos – APPACDM de Lisboa
1º Vogal – Emília de Nazaré Agostinho Dias – APPACDM de Viseu
2º Vogal – José Pedro Fernandes – APPACDM de Aveiro
Suplente – José Maria da Silva Salazar – APPACDM de Setúbal
Suplente – António Duarte Pereira da Rocha – APPACDM do Fundão
Suplente – António João Colaço Ildefonso – APPACDM de Moura
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Concerto Solidário
Dia: 9 de novembro, às 17h00, no auditório do
Metro I Alto dos Moinhos
Iniciativa da Associação para o Desenvolvimento e
Apoio Social do Bairro do Rego
Campanha Solidária “Fazer Sorrir”
De 11 de novembro a 10 de dezembro
O Centro Social Paroquial de Santa Margarida de
Abrã, Amiais De Cima, em Santarém, precisa de
roupa, brinquedos e produtos de higiene para
apoiar os meninos e meninas de famílias com dificuldades socioeconomicas

Seminário “Saúde Mental às Gramas: relações entre saúde mental e toxicodependência”
Dia: 20 de novembro, das 14h às 16h, no auditório da ESSE-IPBragança
Uma iniciativa da Associação Reaprender a Viver.
Programa e inscrições aqui
Feira de Destralhar»!!
Dia 23 de novembro no Parque das Laranjeiras em Almeirim
Uma organização da “Farpa” - Associação Familiares e Amigos do Doente Psicótico
Não é uma Feira de velharias, mas sim de artigos em segunda mão.

4.ª Conferência, do ciclo "Entre o Rio e a Serra”
Dia: 15 de novembro, no Auditório Paroquial de
Nespereira - Cinfães, com inicio às 9.30h
Uma iniciativa da Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira (Cinfães)

Concerto Musical Solidário
Dia 23 de novembro, pelas 21h
Uma iniciativa do Centro Social P. S. M. Gandra
(Paredes)

Abertura da Loja Solidariedade Natural
Dia16 de novembro, às 15h30
Uma iniciativa do Centro Zulmira Pereira Simões ISS de Roriz e tem como primeiro objetivo angariação de fundos para o suporte ao funcionamento
da Instituição.

“Ser Bebé: políticas e práticas para a educação
dos 0 aos 3 anos”
Dia: 23 de novembro, das 9h00 às 17h30
Uma iniciativa da Associação Gerações em
parceria com a APEI

VII Festival “Sopas de S. Martinho”
Dia 17 de novembro, a partir das 12:00, no Salão
Paroquial de Fátima.
Uma organização da Apajefátima - Associação De
Pais E Encarregados De Educação Dos Alunos Do
Agrupamento Dos Jardins E Escolas De Fátima

7º Concerto “Paraíso Solidário”
Dia: 29 de novembro, pelas 21h30, no CineTeatro Eduardo Brazão em Valadares, Vil Nova
de Gaia.
Promovido pelo Centro Social São Pedro de Vilar do Paraíso

Feira de Solidariedade
Terapia da Fala, Psicologia, Audiologia e PeRua
da Reboleira,
47 4050-492
Porto I E-mail: cnis@cnis.pt
diatria, para crianças
e jovens
dos 0 aos
18
anos, nos meses de outubro e de outubro
).
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IMPRENSA
Lar para demências em Penalva do Castelo vai
abrir em ...
No âmbito da preocupação da Misericórdia de
Penava do Castelo em recuperar o património
da instituição, surgiu a ideia de aproveitar o ...

Santa Casa e Banco Montepio vão investir 1350
milhões de euros em projetos de inovação social
Enquadrado no programa Portugal Inovação social, que pretende promover e dinamizar o mercado de inovação social em Portugal, os Projetos de ...

«É um Restaurante»: Uma oportunidade de vida
para ex-sem-abrigo
Para os seus funcionários, todos eles pessoas
que já estiveram em situação de sem-abrigo,
este projeto é um recomeço. Uma oportunidade ...

Há mais pessoas com deficiência no Estado mas
abaixo da ...
No setor público, 5% das contratações deviam
ser de pessoas com deficiência. Lei das quotas no privado arranca no próximo ano.

Portugal é dos menos solidários na Europa em
voluntariado
"Os portugueses são muito solidários, mas isso
pouco tem a ver com o voluntariado", explica
Susana Queiroga, da Confederação Portuguesa
para o ...

Portugal é um dos países com maior prevalência
de casos de ...
Em Portugal, a prevalência da demência está
pouco acima dos 20 casos por 1000 habitantes,
mas em 2050 prevê-se que duplique, chegando ...

DIVERSOS
» Seminário - Interface social e saúde: perspetivas e desafios
O Instituto Português da Qualidade, enquanto Organismo Nacional de Normalização (ONN), vai realizar no
próximo dia 21 de novembro, no Auditório Ricardo Fernandes nas suas instalações no Monte de Caparica,
um seminário dedicado ao tema “Interface social e saúde: perspetivas e desafios”.
Este seminário será o espaço privilegiado para dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela Comissão
Técnica 186 – “Respostas sociais e cuidados continuados integrados”, permitindo a partilha de informação
sobre o que, no âmbito da qualidade na interface social e saúde, se tem feito a nível nacional e internacional.
Saber mais...
» Conferência “Prevenção e Direitos da Criança”

I

Dia 23 de novembro

Uma iniciativa da Associação Caminhos da Infância em conjunto com a International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) e a Universidade Católica do Porto, no âmbito da comemoração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança.
Para mais informações por favor consulte a página oficial aqui.
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» Seminário “Da Reabilitação à Inclusão Social Sustentada”
Dia: 3 de dezembro 2019, na Fundação Engenheiro António de Almeida
Uma iniciativa do Centro de Reabilitação da Areosa (Porto)
Inscrição, gratuita, mas obrigatória até 20/11/2019.

» Ciclo de eventos: Colaborar faz toda a diferença
No âmbito do Ano Nacional da Colaboração (ANC), uma iniciativa de âmbito nacional organizada pelo
Forum para a Governação Integrada (GovInt) e os seus promotores, em parceria com o Ministério da Educação, a Direção-Geral da Educação, o projeto brasileiro O Poder da Colaboração e a Ashoka, irá decorrer,
nos dias 17, 18 e 20 de setembro de 2019 em Vila Nova de Gaia, um ciclo de três eventos “Colaborar faz
toda a diferença”.
Ler mais …

Mensagem do Santo Padre Francisco
Para o III Dia Mundial dos Pobres
«A Esperança dos Pobres Jamais se Frustrará»
17.novembro.2019

Lino Maia
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