NOTÍCIAS À SEXTA
14.12.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

» Recomendação CNA – Conselho Nacional para a Adoção
O Conselho Nacional para a Adoção, órgão colegial instituído pelo
Regime Jurídico do Processo de Adoção (RJPA), a quem incumbe,
entre outras atribuições, a confirmação das propostas de encaminhamento apresentadas pelas equipas de adoção e emitir recomendações aos organismos de segurança social e às instituições particulares autorizadas que intervêm em matéria de adoção e divulgálas publicamente, aprovou uma recomendação e respetiva adenda,
relativas as preceitos metodológicos subjacentes ao encaminhamento adotivo de irmãos.
Não tendo as instituições particulares de solidariedade social responsabilidade nos processos de encaminhamento das crianças e
jovens para as casas de acolhimento e intervenção no processo de
adoção, exceto as devidamente autorizadas para tal, a CNIS divulga, por este meio, esta Recomendação às associadas, reforçando a prática já existente de promover a convivência entre fratrias
(nomeadamente integrados noutra instituição ou família), “de modo
a permitir que os irmãos mantenham entre si as relações necessárias ao seu saudável crescimento e construção identitária”, respeitando sempre a vontade e o superior interesse de cada criança.
No que diz respeito ao acolhimento residencial, a CNIS reforça, uma
vez mais, a sua profunda preocupação com o facto de, apesar de
prevista no Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, protocolo para o biénio 2017-2018, assinado a 3 de maio de
2017, ainda não ter sido apresentada a regulamentação das casas
de acolhimento, conforme consagrado na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Lei nº 147/99, de 1 de setembro alterada
e republicada pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, a ser consensualizada com os representantes das instituições sociais, provocando instabilidade e incerteza quanto à matriz do acolhimento
em Portugal.
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» Novas datas PEDEPE – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
2017/2018
 04 dezembro a 04 janeiro – Análise e correção das candidaturas;
 07 a 18 janeiro – Período de reclamação/visualização do documento provisório. A reclamação deverá ser apresentada para o email mailto:candidaturas@igefe.mec.pt
Nota: Esta alteração só se aplica às Instituições que submeteram as candidaturas dentro do prazo previsto:
15 a 31 de outubro de 2018.
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REDE DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - RELATORIO 2017

Ditribuição das entidades proprietárias, segundo
a natureza juridica, Continente-2017

Distribuição territorial dos equipamentos sociais, por distrito

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto Regulamentar n.º 11/2018 - Diário da
República n.º 238/2018, Série I de 2018-12-11
Regulamenta o alargamento do complemento solidário para idosos aos pensionistas de invalidez
que não beneficiem da prestação social para a inclusão
Finanças, Educação, Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos
Ministros das Finanças, da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da
Ministra da Saúde
Despacho n.º 11974-A/2018 - Diário da República n.º 239/2018, 1º Suplemento, Série II de
2018-12-12469

Determina a verba global de EUR 14.900.000,00,
afeta ao financiamento dos produtos de apoio, durante o ano de 2018, disponibilizada pelos Ministérios da Educação, do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e da Saúde
Finanças
Portaria n.º 322/2018 - Diário da República n.º
240/2018, Série I de 2018-12-13117377123

Aprova as novas instruções de preenchimento
da declaração modelo 25
Portaria n.º 325/2018 - Diário da República n.º
241/2018, Série I de 2018-12-14
Aprova a nova declaração modelo 10 e as respetivas instruções de preenchimento.
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» 1.º período de candidaturas à medida Apoio ao Voluntariado
Candidaturas de 14 de dezembro a 31 de dezembro de 2019
A medida Apoio ao Voluntariado, financiada pelo Portugal 2020, foi criada pela Portaria n.º 389/2018, de
31 de julho e consiste na atribuição de um apoio financeiro às organizações promotoras de voluntariado,
que desenvolvam ações de voluntariado de continuidade no domínio da ação social, para fazerem face
às despesas em que incorrem com os seguros de acidentes pessoais e responsabilidade civis dos voluntários que enquadram.
 Aviso de Abertura

 Regulamento

FISCALIDADE
Enquadramento – Prestações de serviços e transmissões de bens efetuadas no exercício de uma
atividade habitual por lares residenciais, lares de
idosos, centros de dia e centros de convívio para
idosos – Ausência de alvará que permita ao exercício de qualquer uma das atividades designadas.
Consultar Ficha doutrinária n.º 14149, de
29.11.2018, (disponibilizada em 12.12.2018)

Enquadramento – Operações realizadas por associações sem fins lucrativos-organização de
evento científico – Patrocínios obtidos de várias
empresas multinacionais.
Consultar Ficha doutrinária n.º 14168, de
15.11.2018, (disponibilizada em 12.12.2018)

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Louvor UDIPSS-Setúbal I Pltaforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral
Saudação à UDIPSS DE SETÚBAL e em particular ao seu presidente da direção, aprovada por
unanimidade, pelo trabalho de rede e parceria que protagonizou nos 4 anos do mandato que ora termina,
na sua relação com as entidades públicas na defesa do interesse da comunidade e da missão das IPSS
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Tomada de posse
A UDIPSS-Évora – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Évora informa que o ato de Tomada de Posse dos
novos Corpos Gerentes para o Quadriénio 2019-2022, decorrerá em
Évora, no Auditório da DGEstE, no dia 3 de Janeiro de 2019, pelas
16h30.

Festa do Natal no “Aconchego”
15 de dezembro I 14h30
Jardim 25 de abril, nº 1
Uma iniciativa da IPSS “O Aconchego – Centro de Apoio Social” em Vale
de Cavalos, Chamusca. A festa contará com animação musical.

Corrida Nocturna Solidária
18 de dezembro I 20h00
Praça do Bocage, Setúbal
Uma iniciativa da “Questão de Equilíbrio - Associação de Educação e Inserção de Jovens” que pretende deste modo angariar fundos e recolha de
bens essenciais para apoiar a instituição

» Jantar solidário organizado pela administração da Quinta do Perú em beneficência do Centro
Comunitário da Quinta do Conde
No passado dia 07 de dezembro realizou-se o Jantar Solidário organizado pela
Administração da Quinta do Peru, no qual estiveram presentes cerca de 80 pessoas. O CCQC esteve representado pelas técnicas das respostas sociais dos Idosos, Mafalda Jota e Ana Paulo. O valor angariado neste evento destina-se à aquisição de cadeirões para o Centro de Dia, o que irá melhorar o conforto dos utentes
dessa resposta social. Foram também realizados contactos que poderão vir a ter
frutos no futuro. O CCQC agradece à organização do Jantar Solidário e a todos os
que contribuíram com a sua presença para apoiar a nossa Instituição.
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Inovação e arte na área da demência distingue Casa do Povo de Abrunheira
a nível nacional
“Cuidar da Memória através da Arte” (Artememória) projeto da Casa do Povo de
Abrunheira, foi distinguido com Menção Honrosa na Categoria Inovação e Sustentabilidade no âmbito do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio.
Ler mais …

IMPRENSA
Caso Raríssimas afetou imagem do setor social,
mas reconhecimento das instituições recuperou
Na opinião do padre Lino Maia, o caso da Raríssimas “foi talvez excessivamente explorado e isso
teve alguns efeitos nessa desincentivação na ...

Foram detetadas cerca de 9 mil crianças em
risco de maus tratos
Foram detetadas cerca de 9 mil crianças em risco
de maus tratos ... Apoio a Crianças e Jovens em
Risco existentes nos hospitais e centros de saúde.

Cuidados paliativos. Mais de metade das equipas
não tem plano de ...
Dados do Relatório de Outono do Observatório Português de ... o facto de apenas metade
dos doentes morrer no local de óbito desejado.

A asfixia financeira da Economia Social
... presidente da Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade (CNIS), acerca de
um estudo sobre o setor efetuado pela Universidade ...

DIVERSOS
CASES divulga vencedores da 7ª edição do Prémio Cooperação e
Solidariedade “António Sérgio 2018”
Ler mais …

Relatório “Pessoas com Deficiência em Portugal – Indicadores de Direitos Humanos 2018”
 Relatorio_ODDH_2018.pdf
 Síntese de Indicadores - Versão em Leitura Fácil

Lino Maia
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