
    
 

Relatório de atividade do CNES – 2018 
(Alínea h) do nº 2 da RCM nº 55/2010; de 4 de agosto) 

 

 

Em 29 de janeiro a ANMP indicou formalmente para representante no CNES a Senhora 

Presidente da CM da Amadora. Não ocorreram, no decurso de 2018, outras alterações na 

estrutura do CNES.  

 

O plenário do CNES não realizou qualquer reunião formal no ano de 2018.  

 

Decorreram ao longo do ano um conjunto de diligências e atividades tendo em vista a criação 

formal da Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES) que integra nos seus órgãos 

sociais todas as oito entidades da economia social que são membros do CNES.  A CPES foi criada 

formalmente na sequência do Congresso Nacional da Economia Social iniciativa gerada no 

âmbito das atividades do CNES.  

 

Em 5 de fevereiro de 2018, por incumbência do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva, foi enviado pelo Secretário Executivo aos 

membros do CNES o anteprojeto do Código das Associações Mutualistas pública (vide 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=233.), solicitando parecer até ao final 

do mês de fevereiro.   

 

A propósito da consulta anterior a Região Autónoma dos Açores pronunciou-se, formalmente, 

“sobre o projeto de decreto-lei em apreço, no âmbito da audição dos órgãos de governo próprio 

das regiões autónomas, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 40/96, de 31 de agosto, encarrega-

me a Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, Dra. Andreia Martins Cardoso da 

Costa, de informar que foi emitido parecer favorável à presente iniciativa.” 

 

Foram indicados, em representação do CNES, após consultas, a solicitação do IEFP, para integrar 

o júri da marca Entidade Empregadora Inclusiva: João Carlos Gomes Dias (indicado pela CNIS) e 

Joaquim Ascensão Pequicho (indicado pela CONFECOOP). 

 

A CASES produziu e distribuiu pelas entidades que integram o CNES as “Recomendações do 

Congresso Nacional da Economia Social” (traduzida em diversas línguas), em formato papel. 

 

 

 

Lisboa, 4 de fevereiro de 2019 

 

 

O Secretário Executivo 

 


