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Fase I do Projeto de Capacitação das Instituições
Membros do Conselho Nacional da Economia Social (CNES)
Conforme previsto, a Fase I do Projeto de Capacitação das Instituições Membros do Conselho Nacional da Economia Social
(CNES) termina no dia 30 de novembro. Deste modo, as atividades que foram criadas no âmbito deste projeto encontramse na fase final de execução. Em setembro, outubro e novembro realizar-se-ão ainda várias sessões de formação-ação, a
Plataforma MAP terá os últimos desenvolvimentos e será realizado mais um questionário para conclusão do Estudo em execução. A participação de todos nestas atividades será crucial para cumprirmos e quiçá superarmos os objetivos inicialmente
delineados.
Entretanto, desde o final de julho que estamos a preparar a candidatura à Fase II do referido projeto, para as atividades
a realizar nos anos 2018, 2019 e 2020. Esta candidatura vai ser submetida já no próximo dia 26, tendo as respetivas linhas
gerais sido aprovadas no passado dia 11, em reunião da Direção Nacional.
Para a Fase II serão elegíveis para reembolso de despesas os setenta Membros dos Órgãos Sociais da Confederação e um
Dirigente por cada Federação Distrital e Associação Concelhia. Neste sentido, solicitamos que, até ao próximo dia 22 de
setembro, nos sejam informados os nomes completos, bem como os dados pessoais de dois dirigentes nomeados para integrar este projeto. Desde já alertamos que somente os Dirigentes que forem agora nomeados, e cujos dados pessoais facultados estiverem completos, poderão ver reembolsadas as despesas efetuadas durante a Fase II do Projeto de Capacitação.
Recordamos os dados pessoais que são necessários:
- Nome completo;
- Morada completa (incluindo o código postal);
- Número de telefone e/ou Telemóvel;
- E-mail (caso tenha);
- Profissão;
- Situação perante a profissão;
- Escolaridade;
- Número do Cartão de Cidadão (incluindo as letras e os números finais) ou se for o caso o número do Bilhete de
Identidade;
- Número da Segurança Social (NISS). O número da ADSE, etc., não são válidos. O único número aceite é o da Segurança Social que tem 11 dígitos e consta do Cartão de Cidadão. Os dirigentes que não têm Cartão de Cidadão têm que solicitar o seu número NISS à Segurança Social da sua área.;
- Número de Contribuinte.
Por último e reiterando que continua a ser nosso propósito irmos ao encontro dos interesses de todos, solicitamos a melhor
colaboração no sentido de nos darem a conhecer quais as matérias consideradas mais necessárias que gostariam de ver incluídas na Fase II do Projeto de Capacitação, no âmbito da Formação-ação, que será certificada e que, no máximo, terá a
duração de 3 horas por sessão.
Para mais esclarecimentos, como habitualmente, pedimos o especial favor de entrar em contacto com a CPCCRD.
Saudações Associativas.
Gabinete de Projetos
Anabela Lança - anabela.hl.cpccrd@gmail.com
Tlm. 91 230 25 90

Cátia Lima - catia.lima.cpccrd@gmail.com
Tlm. 910 422 102

