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» BTE nº 44, de 29 de novembro de 2019
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade - CNIS e a FNE - Federação Nacional da Educação e outros - Alteração salarial e outra e texto consolidado
O presente acordo altera o CCT publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25, de 8 de julho de 2016, alterado pelo acordo publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 36, de 29 de setembro de 2017, e pelo
acordo publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 34, de 15 de setembro de 2018.
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Como e por quem são geridas as entidades que compõem a Economia Social, foi o que se pretendeu saber
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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
Despacho n.º 11199/2019 - Diário da República n.º 229/2019, Série II de 2019-11-28 12
Elegibilidade das pessoas em situação de sem-abrigo inscritas no IEFP, I. P., como desempregadas, sendo
as mesmas equiparadas aos desempregados para efeitos de integração na medida Contrato-Emprego

Lançamento do Guia das Exigências em Estabelecimentos de Apoio Social e IPSS

» V Fórum Economia Social “"Respeitar o
Passado, Garantir o Futuro"

Dia: 3 de dezembro, das 10h às 17h, no Auditório
do Centro Social Paroquial de Azambuja

Dia: 5 de dezembro, na cidade de Coimbra, na
Coimbra Business School ISCAC.
O Forum é promovido pela Unitate - Associação
de Desenvolvimento da Economia Social
Inscrições aqui

O lançamento e a apresentação deste guia terão lugar durante a sessão formativa “Ações Inspetivas
do ISS,I.P.”
Mais informações aqui

”Venda de Natal” da APPACDM de Castelo
Branco
Campanha do Centro Comunitário Paroquial da
Ramada
Dia: 3 de dezembro
O Centro Comunitário Paroquial da Ramada está a
angariar fundos para a tão necessária remodelação
da cozinha da Casa de Acolhimento Temporário
para crianças e jovens (CAT), que acolhe crianças
dos 0 aos 12 anos.

Ação de Sensibilização e Educação para a
Saúde e Rastreios - VIH/SIDA, Sífilis e Hepatites
Víricas
Dia: 4 de dezembro, pelas 14h30, na Casa das
Glicínias, Porto.
Uma iniciativa da “Benéfica e Previdente”

Dia: 5 de dezembro, pelas 17h, na loja lateral à
Praça Municipal de C. Branco

"Concurso de Presépios 2019”
Todos os interessados em concorrer deverão efetuar a sua inscrição entre os dias 28 de Novembro
e 16 de Dezembro, mediante preenchimento de Ficha de Inscrição disponível nos serviços administrativos do Edifício Sede do CCQC ou através do
www.ccqc.pt".
Uma iniciativa do Centro Comunitário da Quinta da
Conde.
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IMPRENSA
Ministra diz que vai ser criada plataforma para
identificar sem-abrigo em tempo real
A plataforma, que faz parte da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação
de Sem-Abrigo (ENIPSSA), e está a ser desenvolvida ...

Padre Lino Maia pede que atualização dos acordos de cooperação acompanhe aumento do ...
Entrevista conduzida por Ângela Roque (Renascença) e Paulo Rocha (Ecclesia). Agência Ecclesia/MC. Falamos na véspera da Assembleia Geral
da …

Governo Regional vai aumentar respostas sociais em prol do envelhecimento ativo
Face ao tema da Conferência, destacou que a Região foi pioneira no estatuto do Cuidador Informal e que
será publicada, brevemente, a portaria .

DIVERSOS

Lisboa, Centro Ismaili
4, 5 e 6 de Dezembro de 2019
Link para programa - https://www.prismedica.pt/event/40o-congresso-portugues-de-geriatria-e-gerontologia/

Consulta pública para avaliação da estratégia da união europeia em matéria de drogas (2013-2020)
e do respetivo plano de ação 2017-2020
Está aberta a consulta pública para avaliação da Estratégia da UE em matéria de Drogas e do respetivo
Plano de Ação 2017 -2020. Todos os stakeholders nacionais estão convidados a participar nesta consulta,
que decorrerá até 4 de fevereiro próximo
O contributo para esta consulta pública poderá ser realizado através do preenchimento de um questionário on-line, disponível em português no seguinte link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation
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Inquérito Avaliação Externa Projeto Capacitação Institucional das Organizações da Economia .2019
Social
membros do Conselho Nacional para a Economia Social (CNES)

Como é do V/ conhecimento a CNIS tem em curso
um Projeto no âmbito da Capacitação Institucional
das Organizações da Economia Social membros
do Conselho Nacional para a Economia Social
(CNES), financiado pelo PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, do Portugal
2020.
Uma das atividades deste projeto é o funcionamento de um Gabinete de Apoio Técnico para
robustecimento da capacitação institucional da
CNIS, não só ao nível da sua capacidade de representação e negociação, mas igualmente de
apoio às associadas, dotando-as de uma maior
capacidade de resposta aos desafios que encontram na sua gestão e para a melhoria do seu desempenho.
A avaliação externa das atividades do Projeto é
obrigatória e imprescindível para a sua melhoria,
assim como para a concretização dos indicadores
de realização contratualizados.

A Turnaround Social, entidade contratada para a
realização da avaliação do Projeto, enviou um email às Instituições associadas, já apoiadas pela
equipa técnica da CNIS, para resposta a um
breve questionário de avaliação do serviço prestado.
A resposta das Instituições a este inquérito, cuja
confidencialidade está totalmente assegurada, é
extremamente importante para a melhoria do desempenho do projeto pelo que apelamos a todas
as associadas que recebam este e-mail, a participação no mesmo, até ao dia 30 de novembro. O
inquérito é curto, com um número de questões reduzido, pelo que a resposta não tomará muito
tempo. Os resultados serão exclusivamente utilizados no âmbito do projeto.
Agradecemos a participação de todos.

"Refletir, Construir, Partilhar - projeto de reflexão sobre temas determinantes para o exercício da
missão das IPSS"
Região Autónoma da Madeira25 e 26 de novembro de 2019
No âmbito do previsto no Programa de Ação da
CNIS para o ano de 2019, nos dias 25 e 26 de
novembro, uma equipa da CNIS – constituída
pelo vogal da Direção da CNIS, Pe. José Baptista,
a assessora da Direção para a área da Cooperação, Filomena Bordalo, e por um elemento do Departamento Técnico, Mafalda Jesus – em estreita
colaboração com a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira (UIPSS - Madeira), promoveram a terceira edição da
ação "Refletir, Construir, Partilhar – projeto de reflexão sobre temas determinantes para o exercício da missão das IPSS".
A comitiva iniciou os trabalhos com a realização
de uma reunião com a Direção da UIPSS – Madeira, representada pela vice-presidente, Maria
do Céu Carreira e pela vogal, Maria Cecília Cachucho, onde foi possível refletir sobre o estado

da Cooperação na Região Autónoma da Madeira
(RAM), apreender as particularidades do seu funcionamento e as dificuldades sentidas pelas instituições.
Nas instalações da Escola da Associação Promotora do Ensino Livre (APEL), no Funchal, com a
participação de cerca de 50 participantes de instituições da RAM, realizou-se uma sessão com o
tema “Identidade, Autonomia e Sustentabilidade
das IPSS”, contando com as intervenções de Maria do Céu Carreira, vice-presidente da UIPSS –
Madeira, Pe. José Baptista, vogal da Direção da
CNIS e Filomena Bordalo, assessora da Direção
da CNIS, tendo como objetivo refletir com os presentes a importância desta trilogia para o exercício da missão das instituições sociais.
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Sendo objetivo desta deslocação conhecer a realidade da Cooperação na RAM e promover a articulação interinstitucional no Setor Social e Solidário, no dia 26 a comitiva da CNIS e da UIPSS –
Madeira – à qual se juntou a Secretária da Direção, Maria Giselda Gouveia – foi recebida pela
Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, tendo sido partilhadas por
estas entidades as preocupações e desafios sentidos ao nível da Cooperação, saindo reforçada a
promessa de um trabalho em rede.
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Com intuito de sentir de perto o trabalho .2019
desenvolvido pelas instituições, foram ainda realizadas
visitas a duas associadas, a Santa Casa da Misericórdia do Funchal, com respostas na área das
pessoas idosas e de apoio à comunidade, e a
Fundação de Nossa Senhora da Conceição do
Funchal, com respostas na área da infância e
acolhimento residencial, que contribuíram em
grande medida para o enriquecimento desta iniciativa.

Lino Maia
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