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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Realizou-se no dia 17 de dezembro o acto eleitoral para os Órgãos Sociais da UDIPSS-Viseu, tendo sido
eleita, por unanimidade, a única lista apresentada a sufrágio, para o quadriénio 2019-2022:
» Assembleia Geral
Presidente: Carlos Alberto Duarte Amaral - CCSD 500
Secretário: Dário Almeida da Costa - Fundação Mariana Seixas
Secretário: Carlos Alberto Couto Aparício - Casa do Povo de Abraveses
» Direcção
Presidente: José Maria Gonçalves da Costa - CCSD 500
Tesoureiro: António José dos Santos Silva - Centro Social da Paróquia de S. Salvador
Secretário: Manuel Lopes Laranjo -Centro Social da Paróquia do Coração de Jesus
Vogal: Joaquim Pinto Moura
- APPDA
Vogal: Luis Eduardo Cardoso da Silva – Associação de Solidariedade da Freguesia de Abraveses
» Conselho Fiscal
Presidente: José de Figueiredo Loureiro - Confraria Santo António
Secretário: José Luís Ferreira dos Santos - Cáritas Paroquial de Queiriga
Secretário: Tiago Pinhel - ACREDITA

UIPSS-BRAGANÇA
Curso Prático de Gestão da Qualidade

IV Encontro das IPSS do Alentejo "O Futuro
das IPSS do Alentejo vai começar aqui"

Decorrerá nas instalações da Fundação Betânia,
em Bragança, nos dias 29 de janeiro, 12 e 26 de
fevereiro e 11 e 25 de março.

Dia: 22 de janeiro de 2020, em Évora.

Data limite de inscrição: 15.jan.2020
Inscrições aqui

A iniciativa é promovida pela UDIPPS-Évora
O programa integra um debate temático, a apresentação pública do Projeto "UDIPSS-Évora | Residence & Services" e a apresentação do "Guia
das Exigências em Estabelecimentos de Apoio
Social e IPSS.

» IEFP
Nova data de encerramento das candidaturas à medida CONVERTE+
Informação completa aqui
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Casa do Povo de Abrunheira
A equipa de ciclismo da Casa do Povo de Abrunheira foi distinguida no passado fim de semana em Sangalhos, pelos seus fantásticos êxitos desportivos da presente época.

IMPRENSA
“No ano passado eramos só um centro de dia,
hoje comemoramos o 1º Natal do Lar da Vendinha ...
A Unitate - Associação de Desenvolvimento da
Economia Social, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) promoveu esta sexta
feira, ...

Associação Social de A-dos-Negros premiada
pelo PIEE IPSS Nacional
A ADSFAN – Associação de Desenvolvimento
Social da Freguesia de A-dos-Negros foi uma
das 5 vencedoras do PIEE IPSS Nacional. Tratase de ...

Comissões receberam 385 sinalizações de crianças/jovens expostos a consumo de álcool
As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) receberam no ano passado 385
sinalizações de crianças e jovens que assumiram ou ...

O CESE insta a Comissão a tornar a nova es“Family
First
Comfy Home”
é o nome
dedeum projeto que está
tratégia
para
os– direitos
das pessoas
com
a ser desenvolvido
pelo Centro de Apoio Familiar e Aconseficiência
muito mais ambiciosa
lhamento Parental [CAFAP] do Centro Juvenil de S. José.
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DIVERSOS
Informação da CNIS sobre comunicação de Centro Distrital da Segurança Social “Serviço de Apoio
Domiciliário – Dúvidas que gostariam de ver clarificadas”
A CNIS teve conhecimento que algumas das suas
associadas com a resposta social Serviço de
Apoio Domiciliário receberam uma comunicação
do respetivo Centro Distrital da Segurança Social
com o seguinte conteúdo: “São diversas e frequentes as dúvidas e pedidos de esclarecimento
que nos são colocados sobre a Operacionalização do Serviço de Apoio Domiciliário e os quais
nos suscitam, também, interrogações e diferentes
interpretações. Assim e a fim de se efetuar uma
reflexão, que nos permita delinear uma abordagem única e sistematizada, uniformizadora das
orientações e intervenções junto de Vossa Exas,
solicita-se a vossa melhor colaboração para, na
base da vossa experiência, prática e conhecimentos exporem (em resposta a este email), até ao
dia 19 dezembro, as questões e aspetos que consideram carecer de elucidação relativamente à
operacionalização desta resposta social.”
Esta Confederação informa que no âmbito do n.º
6, da cláusula IX, do anexo I, do Compromisso de
Cooperação para o Setor Social e Solidário em vigor, foi criado em sede de CNC - Comissão Nacional de Cooperação um GT - Grupo de Trabalho,

que se encontra em funções, para “apresentação
ao membro de Governo
responsável pela área da
segurança social das necessárias alterações legislativas, designadamente à
Portaria n.º 38/2013, de 30 de janeiro, nomeadamente quanto ao número de serviços mínimos a
prestar às tipologias e natureza dos serviços, no
sentido de reforçar a perspetiva de satisfação de
necessidades de cada utente.”
Neste GT estão a ser definidas e revistas as tipologias e natureza dos serviços possíveis de serem
prestados pela SAD, com a respetiva definição
dos seus conteúdos e regras de execução, assim
como do modelo de financiamento desta resposta
social. Assim, tendo já a CNIS oficiado o ISS, I.P.
sobre a atualidade desta auscultação, que embora esteja revestida de uma intencionalidade colaborativa não nos parece ser oportuna, caberá a
cada Instituição avaliar a pertinência de responder ao solicitado.
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