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Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de
Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais
(PROCOOP) e respetivo regulamento de acesso

Com a publicação da Portaria n.º 100/2017, de 7 de março, é
criado o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de
Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais
(PROCOOP), cujo regulamento de acesso é publicado em anexo à
citada portaria.
No domínio da ação social a cooperação entre o Estado e as instituições
sociais assenta no primado do estabelecimento de uma parceria, com
partilha de objetivos, mediante a repartição e assunção de obrigações e
responsabilidades, com vista ao desenvolvimento de serviços, respostas
e equipamentos sociais para a proteção social dos cidadãos.
O PROCOOP tem como objetivos a introdução de critérios e regras de
hierarquização e de seleção das candidaturas transparentes e objetivas,
sendo concretizado através de avisos de abertura de candidaturas, as
quais serão aprovadas até ao limite da dotação orçamental neles
divulgados.

Decorrente da publicação desta legislação regulamentar, perspetiva-se
para breve a abertura de um período de candidaturas ao referido
programa, com vista à celebração de novo/alargamento de acordo de
cooperação ainda em 2017, sendo que, a legislação enquadradora, bem
omo toda a informação tida por relevante, será amplamente divulgada
junto das interessadas, bem como no site da Segurança Social.
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Agenda
Selo Garantia
Assembleia Geral da CNIS
Fátima

Recomenda ao Governo a criação de um selo de
garantia para empresas com práticas responsáveis de contratação e inserção de jovens na vida
ativa.

Ordem de trabalhos:
Apresentação do Relatório de
Atividades e Contas de 2016;

Resolução da Assembleia da República n.º
36/2017 - Diário da República n.º 46/2017, Série
I de 2017-03-06
106555629

Apresentação do Relatório e
Parecer do Conselho Fiscal
sobre o Relatório e Contas do
ano 2016 (artº 50, nº 1, al. e));
Apreciação e votação do
Relatório de Atividades e
Contas do ano de 2016;

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Cria o PROCCOP
Cria o Programa de Celebração ou Alargamento
de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP)

Portaria n.º 100/2017 - Diário da República n.º
47/2017, Série I de 2017-03-07

Outros assuntos.

106566472

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Regulamento específico do Domínio da Inclusão e Emprego - alteração
Relatório Único 2016
A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2016, efetuar-se-á entre 16 de março
e 15 de abril de 2017 de acordo com o previsto
na Portaria n.º 55/2010 de 21 de janeiro.

Terceira alteração ao Regulamento Específico
do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30
de março
Portaria n.º 105/2017 - Diário da República n.º
50/2017, Série I de 2017-03-10106579662
PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Saiba mais
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FAMI- OE1-ASILO - OE1.ON3
Reinstalação

Encontra-se
aberto
o
Aviso
nº
25/FAMI/2017, para apresentação de
candidaturas até 3 de abril,, efetuado nos
termos do número 2 do artigo 9.º da Portaria
407/2015, de 24 de novembro, no âmbito do
Objetivo
Nacional
–
OE1.ON3
–
Reinstalação, previstos na legislação
comunitária e nacional aplicável e em vigor,
e nos respetivos documentos programáticos
aprovados, disponíveis para consulta em
https://www.sigfc.sg.mai.gov.pt
(Legislação suporte: Portaria nº 407/2015,
de 24 de novembro)

OE2-Integração e Migração Legal OE2.ON3 Capacidade
Encontra-se aberto Aviso nº 26/FAMI/2017,
para apresentação de candidaturas, efetuado
nos termos do número 2 do artigo 9.º da
Portaria 407/2015, de 24 de novembro, no
âmbito do Objetivo Nacional – OE2.ON3 –
Capacidade,
previstos
na
legislação
comunitária e nacional aplicável e em vigor, e
nos respetivos documentos programáticos
aprovados, disponíveis para consulta em
https://www.sigfc.sg.mai.gov.pt.
Pedidos de informações devem ser dirigidos
a:
gestão.fundos.comunitarios@sg.mai.gov.pt
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6ª edição do Prémio Saúde Sustentável
É uma iniciativa que tem como objetivo distinguir e
premiar entidades, individuais ou colectivas, públicas, privadas ou do sector social …
Candidaturas até 9 de abril
____________________________________________

Programa Gulbenkian de
Desenvolvimento Humano

Se tem um projeto inovador que se enquadra
nas nossas áreas de intervenção, saiba como
se pode candidatar.
_____________________________________

Responsabilidade social da ENMC
No âmbito das competências estatutárias da
ENMC, nomeadamente quanto ao controlo da
qualidade dos combustíveis, são recolhidas
amostras em todo o território nacional para
analise. Com a publicação dos resultados
analíticos, a ENMC procede à doação das
amostras de combustível - não utilizadas na
análise -, a instituições de solidariedade
social legalmente reconhecidas, bastando o
seu registos através deste site

Linha de Financiamento FACES | Fundação
Montepio
Fundação Montepio lançpu uma linha de Financiamento e Apoio para o Combate à Exclusão Social (FACES).
Candidaturas até 31 de março
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Ação Formativa:
Contratação Pública e as
IPSS

Dia: 15 de março das 9h30 às 17h00
Local: Auditório do Centro de Negócios e Inovação de Rio
Maior
Promovido: UDIPSS-Santarém, Magalentejo e F3M

Inscrições e outras informações aqui

Workshop “Prevenção
de infeções e controlo
de custos-duas
necessidades possíveis
de conciliar”

Dia: 22, 28 e 29 de março
Local: Fundação A. Albano de Almeida; Centro Bem Estar
Social da Zona Alta e Casa de Portugal e de Camões,
respetivamente.
Promovido: UDIPSS-Santarém e Sealed Air

Seminário:
“Regras de faturação
nas IPSS

Dia: 28 de março das 9h30 às 16h00
Local: Auditório da Casa da Comunidade Sustentável de
Aveiro
Promovido: UDIPSS-Aveiro e F3M

Inscrições
NOTA: Os contabilistas certificados que participem em ambos
os seminários terão acesso a 18 créditos para efeitos do
regulamento de controlo de qualidade da OCC
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A UIPSSDB estabeleceu uma parceria com o
NERBA - Associação Empresarial do Distrito de
Bragança e com a Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Bragança – ESTiG/IPB para, em
conjunto, elaborarem um estudo da caracterização
das IPSS do Distrito de Bragança e dos seus
colaboradores.

Estudo da caracterização
das IPSS do Distrito de
Bragança e dos seus colaboradores

Com estes resultados, tenciona refletir-se nas
oportunidades de melhoria, projetos melhoria,
projetos, financiamentos e/ou candidaturas.
Para mais informações, contactar a UIPSSDB
através do e-mail uipssdb@gmail.com

Programa de formação Especializada
Executive IPSS

Na senda do sucesso da 1ª edição em Braga,
lançamos a 2ª Edição do “Executive IPSS”.
Para dar resposta a muitas solicitações, a F3M e a
UMinho Exec levam a Bragança a 2ª edição deste
projeto de formação especializada, garantindo uma
oportunidade a todos aqueles que têm
responsabilidades na Gestão das IPSS abordarem
os aspetos essenciais à boa gestão das Instituições:
planeamento,
sustentabilidade,
fiscalidade,
contabilidade, legislação laboral e recursos
humanos, entre outros.
Data limite das inscrições: 29 de março

Lançamento do site dedicado ao Congresso Nacional da Economia Social 2017
Visite o site em: http://cnes.org.pt/congresso2017
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INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS
» Primeiras Jornadas da Pastoral
Penitenciária
|
Bragança-Miranda

Diocese

Data: 11 de março
Esta e outras noticias aqui

» 9ª Marcha Corrida do Dia
Internacional da Mulher
Este mês de Março, a propósito do
“Dia Internacional da Mulher”, a
Associação Oncológica do Algarve
(AO) vem pela nona vez ‘celebrar as
mulheres’ com a organização de uma
Marcha/Corrida em Tavira, em
parceria com o Município de Tavira, a
12 de Março no Jardim das
Palmeiras,
com
concentração
marcada para as 9h00 e partida às
10h00.

Sessão Formativa e Q&A sobre Contratação
Coletiva, Contratação Pública e Ações
Inspetivas nas IPSS
Data: 21 de Março | Auditório da DGEstE, em
Évora
Horário: 9:30-12:30 | 14:30-17:00
Organização: UNITATE
São oradores: José Manuel Simões de Almeida e
Inês Krusse Gomes

As inscrições poderão ser realizadas online (aqui),
ou mediante o preenchimento do Formulário

Conferência Internacional do Projeto Europeu "Escola da Floresta - A Aventura da Aprendizagem"
Data: 22 de março as 14h00 no Cine-Teatro S.Joao em Palmela
Organização: Questão de Equilíbrio, Associação de Educação e Inserção de Jovens
O tema foca a prevenção da Violência e do Abandono Escolar
Pré-inscrição: questão.equilibrio@gmail.com tlm. 917503385 www.escolafloresta.org
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DIVERSOS
» Breve apresentação do Fundo Europeu de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC)
e do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC).

» Relatório de Avaliação da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo 20092015 aqui

» Seminário “Trabalho mais Seguro e Saudável em Qualquer Idade“
15 de março I

Auditório da Universidade Fernando Pessoa

Para aceder ao programa, carregue aqui
A participação no evento é gratuita,
https://goo.gl/forms/iFV58bAD8TqYUMOv1

mas

sujeita

I Porto

a

inscrição

através

do

link:

» Estudo “Empoderar Famílias Adotiva”
Saiba mais visitando site: http://pcos59.wixsite.com/empoderarfamadotivas
Link para o questionário: bit.ly/2kjXzqB

» Lançamento oficial do livro “Jogos de Intervenção Terapêutica para Adultos e Idosos”
12 de março às 15h I Livraria Bertrand Bom Sucesso I Porto
Saiba mais …

A Doutora Ana Rita Gil, que tem vindo a colaborar com a CNIS – tendo
inclusivamente sido convidada para integrar um grupo de trabalho, no
âmbito das atribuições da CNIS, que se prevê dará início à sua
atividade no decorrer deste ano de 2017 – publicou recentemente um
livro intitulado Imigração e Direitos Humanos.
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Sinopse
A imigração é um dos temas mais debatidos
da atualidade, suscitando preocupações
diversas quanto à sua influência na
sustentabilidade do Estado social, no
emprego, na população, na identidade
cultural e nacional ou na segurança interna
e externa. Por isso, os Estados têm vindo a
reforçar os poderes soberanos de controlo
da imigração, entendendo por vezes ter o
direito de determinar, de forma totalmente
discricionária, quem entra ou permanece
nos seus territórios.
No entanto, a evolução da jurisprudência
nacional e internacional tem caminhado no
sentido de apontar limites às políticas de
imigração. É o que se verifica nas situações
em que estão em causa direitos humanos
dos estrangeiros — como a vida, a não
sujeição a tortura ou tratamentos
desumanos ou degradantes, a família, a
vida privada, ou a proteção da criança — as
quais podem implicar, em alguns casos,

verdadeiros direitos de entrada ou
permanência de estrangeiros no território,
ou mesmo a regularização do seu estatuto
legal. Por outro lado, deve ser sempre
garantida a observância de um conjunto
mínimo de princípios em relação a todas as
pessoas que se encontrem em processo de
migração, tais como a proibição de
discriminação, de expulsão coletiva e de
detenção arbitrária, a necessidade de
fundamentação das decisões de recusa de
entrada ou de expulsão e o direito de acesso
aos tribunais.
A presente obra versa sobre a interação
entre Direitos Humanos e Imigração,
visando demonstrar que, na atualidade, os
Estados não são totalmente livres para
adotar as políticas migratórias que lhes
aprouver,
encontrando-se
permanentemente
vinculados
à
necessidade de respeito pelos direitos
humanos dos imigrantes, tais como
afirmados pelas instâncias nacionais e
internacionais competentes.

Lino Maia
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