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INFORMAÇÕES DA CNIS 

 

 

 

 

 

                                   

 
Dia Mundial do Refugiado 

 
Assinala-se na próxima segunda-feira, dia 

20 de Junho, o Dia Mundial do Refugiado. 

 

O Dia Mundial do Refugiado marca-se a 

20 de Junho desde que, no final do ano 

2000, a Organização das Nações Unidas 

adotou a Resolução 55/76, no sentido de 

comemorar os 50 anos da Convenção de 

Genebra de 1951, Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados. 

 

No próximo dia 20 de Junho, e no sentido 

de marcar a data, a agência das Nações 

Unidas para os refugiados – ACNUR – lan-

çará a petição #WithRefugees, que pretende enviar uma mensagem aos governos para que 

trabalhem em conjunto, fazendo cada um aquilo que lhe compete no apoio a dar às pessoas 

que se encontrem nesta situação. 

Num momento em que, no âmbito do PAR Famílias, muitas das nossas instituições recebe-

ram já as famílias que se propuseram acolher, a CNIS aproveita esta ocasião para lhes 

endereçar uma palavra de apreço e orgulho pelo trabalho profundamente solidário que têm 

feito e continuarão a fazer em prol dos refugiados. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Crianças refugiadas num centro de acolhimento em Roma, Itália. UN Photo/Rick Bajornas 
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Rede Nacional dos Cuidados Paliativos 
 
Altera a Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro, que 
regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Pali-
ativos, a caracterização dos serviços e a admissão nas 
equipas locais, bem como as condições e requisitos de 
construção e segurança das instalações de cuidados 
paliativos 

 
PORTARIA N.º 165/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA 
N.º 112/2016, SÉRIE I DE 2016-06-1474671910 

 

Medidas para a prevenção e controle das  
demências – R.A. Madeira  

 
Recomenda ao Governo Regional a adoção de medi-
das para a prevenção e controle das demências e de 
apoio aos doentes e suas famílias 
 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA RE-
GIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA N.º 21/2016/M - 
DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 113/2016, SÉRIE I DE 
2016-06-1574687601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Prémio CESE para a Sociedade Civil 2016 
    Em 2016 o tema é “Migrantes” 

 
Candidaturas: até  09 de setembro 
O prémio visa recompensar iniciativas levadas a cabo por 
organizações da sociedade civil e / ou indivíduos destinadas a 
melhorar a vida dos migrantes e promover a sua integração na 
sociedade 
 

Para mais informações sobre como se candidatar, consulte o 

CESE (versão em português) 

    

     IES - Informação Empresarial Simplificada  - Prazo alargado 
 

                     Até ao próximo dia 22 de Julho, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.  

 

LEGISLAÇÃO 

CANDIDATURAS 

FINANÇAS 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70485726/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74671910/details/maximized?p_auth=JUIqpM6W
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74671910/details/maximized?p_auth=JUIqpM6W
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74687601/details/maximized?p_auth=Gui4YyQ2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74687601/details/maximized?p_auth=Gui4YyQ2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74687601/details/maximized?p_auth=Gui4YyQ2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74687601/details/maximized?p_auth=Gui4YyQ2
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
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           Promovido pela UDIPSS-BRAGA 

 
No seguimento do Plano de Ação da Direção da UDIPSS-BRAGA e conscientes da  
importância de nos aproximarmos das IPSS, leva a efeito no mês de Junho as 
seguintes nos concelhos de 

                                         

        
                                                            10.00 horas/local                                   14.30 horas/local 

 

                                           21.Junho              IPSS de Fafe, auditório        IPSS de V.N. Famalicão 
                                                                 da Biblioteca Municipal de Fafe      Biblioteca Camilo Castelo Branco     

 
 
     ______________________________________________________________________________ 
 
      
             Promovida pela UDIPSS-AVEIRO 
 

         Sessão Formativa  l  23 de junho 
“As IPSS A Autoridade Tributária e a Avaliação de       
Desempenho” 

 
          Inscrições e informações: uniãoipssaveiro@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                            
       

 

  Dia: 23 de junho 
   Local: Fundação Irene Rolo, às 20.00 
  Organização: Fundação irene Rolo 

 

 

 INFORMAÇÕES /ATIVIDADES IPSS 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 

 

mailto:uniãoipssaveiro@gmail.com
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                                  Ação “Mutações Genéticas em Cancro: da Oncobiologia à Medicina de Precisão” 

   Dia: 24 de junho 
   Local: IPO de Lisboa às 14h30  
    Promovida: Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais 
    e Raras através do Training Center for Rare Diseases (TRACE-RD) 
    em parceria com o IPO. 
     
    A entrada é livre e inclui coffee break , sujeita a prévia marcação 
    através dos contactos 211 165 300/960 180 979 ou e-mail para: 
    formacao@rarissimas.pt 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                              IV passeio BTT 

    

    Dia: 26 de junho 

    Local: 9h00 concentração, Choupal 
    Organização: Cáritas Diocesana de Coimbra, em parceria com a  
    Roda Pedaleira de Coimbra 
    Inscrições até 20 de junho aqui 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                  Curso ECOMAPA: Compreender Recursos e Relações para Intervir 

    Dia: 28 de junho  e follow up a 16 de setembro 
    Organização: ANIP,Associação Nacional Intervenção Precoce, Coimbra 
     Destinatários: Profissionais da área social que trabalhem com crianças 

  dos 0 aos 6 anos e suas famílias, designadamente técnicos de serviço 
  social, educadores de infância, psicólogos e outros profissionais  
  interessados na temática. 

 
     Inscrições e informações: formacao@anip.sede 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                        Ação de formação – Gestão de Inteligência Emocional 

    
    Dias: de 29 de junho a 27 julho, quartas-feiras 
    Local: Sede do Centro Social de Soutelo, IPSS em Rio Tinto, Gondomar 
 
    Inscrições abertas junto da equipa educativa da instituição ou através 
    do e-mail: css@centrosocialsoutelo.org 
 

 

mailto:formacao@anip.sede
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                                                                                                              Festa da Solidariedade 
                     

 
Dia: 1 a 3 de julho 

Organização: Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição,  
   Castanheira, concelho da Guarda 

 
Este evento, tem como objetivo principal a angariação de fundos e a  
promoção/ reconhecimento das Instituição Sociais da zona, ou outros 
expositores que queiram divulgar o seu trabalho e vender pequenos 
 artigos de artesanato ou outros trabalhos por eles realizados.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                               Seminário “Envelhecimento… novas reflexões sobre o velho tema” 

 
        

 

Dia: 8 de julho 

Local: Centro Social de Cunha, Braga 

 

Este seminário insere-se nas atividades das comemorações do 
20º aniversário da Instituição que começa no dia 2 de julho com a  
visita do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  
às instalações da APAFC 
Inscrições e informações: saas.coord@centrosocialcunha.com 
 
 

 
 
 
 

  

      

 

 

CES organiza conferência  
 

No próximo dia 22 de junho, o CES em colaboração com o ISCTE-IUL, organiza uma 
conferência sobre “A Sustentabilidade da Segurança Social”. Saiba mais  

 

 

 
Relatório de primavera 2016 – Observatório Português dos Sistemas de Saúde 

                           

                                         Para saber mais consulte: http://www.opss.pt/node/488 

  

DIVERSOS 

 

mailto:saas.coord@centrosocialcunha.com
http://ces.pt/agenda/363
http://ces.pt/agenda/363
http://www.opss.pt/node/488
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        Guia eletrónico «Locais de trabalho saudáveis para todas as idades» 

 
O Guia eletrónico «Locais de trabalho saudáveis 
para todas as idades» fornece aos locais de traba-
lho informações e apoio com vista à gestão da se-
gurança e saúde no trabalho (SST), no contexto do 
envelhecimento da população ativa. O seu objetivo 

é aumentar os níveis de conhecimento e sensibili-
zação para as questões relacionadas com o en-
velhecimento da população ativa, o próprio pro-

cesso de envelhecimento e as suas implicações no 
local de trabalho, e fornecer orientações práticas 
para fazer face aos desafios que daí resultam. 

O guia eletrónico fornece informação sobre 

 gestão da idade 

 avaliação de risco sensível à idade 

 promoção da saúde no local de trabalho 

e outros temas relevantes para os empregadores, os profissionais de SST, o pessoal dos recursos humanos 
e os trabalhadores. 

Acesso ao guia eletrónico  (Por enquanto, poderá encontrar o guia eletrónico em língua inglesa, mas 

serão disponibilizadas outras versões nacionais à medida que a campanha for avançando). 

 

 

Lino Maia 

http://eguides.osha.europa.eu/

