
  

  

 
Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

21.04.2017 

Rua da Reboleira, 47     4050-492 Porto   I    E-mail:  cnis@cnis.pt    1 

Com vista a estabilizar o entendimento dos diversos stakeholders em matéria de verificações 

administrativas, a Autoridade de Gestão do PO APMC emitiu a Circular Normativa n.º 

06.UC.2017 de 11 de abril, referente às “Verificações de gestão - Cumprimento das regras em 

matéria de contratos públicos em operações financiadas ao abrigo das opções de custos 

simplificados”. 

 

 
 

 

 

 NOVA CIRCULAR 

  

 

 

Documento 

 

 

 

Data 

 

 

 

Sumário 

06.UC.2017 11/04/2017 Verificações de gestão - Cumprimento das 

regras em matéria de contratos públicos 

em operações financiadas ao abrigo das 

opções de custos simplificados 

13.UC.UAC.2016 12/07/2016 Guia de Contratação Pública do PO APMC 

02.UC.2017 21/03/2017 Contratação Pública - Alteração da Chec-

klist do Beneficiário para Verificação dos 

Procedimentos da Contratação Pública 

03.UC.2016 18/03/2016 Pagamentos em numerário. 

23.UC.UAC.2016 10/10/2016 Orientações aos beneficiários em matéria de 

ética, conduta e integridade. 

05.UC.2016 01/04/2016 Modelo Carimbo PO APMC 
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http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/52864/circular+6UC2017-verifica%C3%A7ao+de+gestao+POAPMC.pdf/8c877a5c-43cd-4542-a3fd-ff0ea3b8a2e2
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/31671/CN_13.UC.UAC.2016_290317.zip/f735682b-f784-4334-b730-1afaed96bf1c
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/52864/CN.02.UC.2017+e+Anexos.zip/f77256a7-0152-40ec-9c97-e831d635df52
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/31671/CN_3_UC_2016.pdf/df2482fb-cb50-4361-ab65-05f8eef64cb8
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/31671/CN_23UC-UAC2016+-+orienta%C3%A7oes+beneficiarios+%C3%A9tica+e+conflito+de+interesses.pdf/b633d2ae-dc8e-4a7e-94dc-6a48fb308d75
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/31671/CN_5.UC.2016.zip/a31c0647-f25f-4dec-aa3e-91f4105c9fa9
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Comunicados e Despachos do 
Director-Geral 
 
Sarampo - Medidas de prevenção   
em ambiente escolar 

 
Abrir documento ( PDF - 183 Kb ) 

Orientação nº007/2017 de 20/04/2017  

 
Sarampo - Medidas especiais.  

Abrir documento ( PDF - 324 Kb ) 
 

 
 

 
 

 

 

»  Coimas até 20 milhões por tratar dados de 

crianças sem autorização 

 O tratamento de dados pessoais de 
crianças com menos de 16 anos sem 
consentimento expresso dos 
responsáveis parentais vai, a partir de 
maio do próximo ano, ser punido com 
coimas até 20 milhões de euros. 

 
 

»  Rendimento Social de Inserção com 

novas regras  

As regras de acesso ao Rendimento Social de 

Inserção vão passar a ser iguais para cidadãos 

nacionais e estrangeiros. A partir de agora, 

apenas ... 

 
 
 
 

 
 

Certificação do tempo de serviço  

 

                   Minuta para as IPSS                CTS – Modelo – Ed.Inf. IPSS – 3 aos 5 anos 
 
 
 
 

Saúde 

 

Imprensa 

 

Matrícula Eletrónica  ।   Pré-Escolar 

 
Efetuar pedidos de matrícula e renovação de 
matrícula com transferência de escola na edu-
cação pré-escolar e nos ensinos básico e se-
cundário em estabelecimentos de ensino pú-
blicos do ME, privados e IPSS ou equipara-
dos. 
 
Para utilizar este serviço deve possuir os Car-
tões de Cidadão do encarregado de educação 
e do/a aluno/a a matricular, bem como os res-
petivos códigos de autenticação. 
 
O registo de matrículas para a educação pré-
escolar e 1º ano decorre de 15 de abril a 15 
de junho. O registo de renovação de matrí-
cula com transferência de escola efetuado di-
retamente neste portal decorre de 19 de ju-
nho a 20 de julho para o ensino básico e de 
19 de junho a 19 de julho para o ensino secun-
dário. 
 
Após estas datas este processo deverá ser 
tratado presencialmente na escola.  

 

http://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/sarampo-medidas-de-prevencao-em-ambiente-escolar-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n0072017-de-20042017-pdf.aspx
http://www.jn.pt/nacional/interior/coimas-ate-20-milhoes-por-tratar-dados-de-criancas-sem-autorizacao-6232300.html?utm_term=Papa+vai+canonizar+Francisco+e+Jacinta+em+Fatima+a+13+de+maio&utm_campaign=Editorial&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.jn.pt/nacional/interior/coimas-ate-20-milhoes-por-tratar-dados-de-criancas-sem-autorizacao-6232300.html?utm_term=Papa+vai+canonizar+Francisco+e+Jacinta+em+Fatima+a+13+de+maio&utm_campaign=Editorial&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/economia/rendimento-social-de-insercao-com-novas-regras_v996651&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgwMjEzMDY0Mzg1NDEyMjI4OTkyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFyv3hmJlr3gK1J8rcZl-DArbcaSg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/economia/rendimento-social-de-insercao-com-novas-regras_v996651&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgwMjEzMDY0Mzg1NDEyMjI4OTkyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFyv3hmJlr3gK1J8rcZl-DArbcaSg
http://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=21471
http://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=21471
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/07_matriculasnet/289
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“Inovação Organizacional nos Cuidados 
de Saúde” é a temática escolhida para a 
11.ª edição do Prémio Boas Práticas em 
Saúde 
 

Podem apresentar candidatura ao prémio as instituições de 
Saúde dos sectores público, privado ou social, incluindo pes-

soas singulares, colaboradores dessas instituições se devida-
mente mandatados, ou outras instituições, desde que o projeto 
se enquadre em atividades relacionadas com a prestação de 
cuidados de Saúde, e esteja constituída uma parceria com 
uma instituição de Saúde. 
Mais informações aqui 

 
 
 
 
 
Prémio  
Maria José Nogueira Pinto em  

Responsabilidade Social 
 
Candidaturas até 17 de maio. 
Este Prémio pretende reconhecer e incentivar o trabalho 
desenvolvido por pessoas, individuais ou coletivas, que 
se tenham destacado no âmbito de ações de responsa-
bilidade socialmente ativa, em território nacional. 

 Mais informações, encontram-se disponíveis em   
 www.premiomariajosenogierapinto.pt ou www.msd.pt 

 
 
 
 
 
    Valorizar a experiência das pessoas  

 que vivem com demência  
 
 Prémios EFID 2017 

 
Candidatura: até 28 de maio 

 

Este Prémio tem como objetivo recompensar iniciativas que 
promovem a integração e a voz de pessoas com demência va-
lorizando os seus conhecimentos e respeitando a sua autono-
mia e cidadania.  
Todos os pedidos devem ser enviados por e - mail para o se-
guinte endereço de e-mail: info@efid.info 
 
O preenchimento de formulário disponível no site da 
EFID: www.efid.info 

 
 

 
 
 

 
Qualificação de pessoas com  

deficiência e incapacidade 
 
Aviso de abertura de candidaturas 
2017/2020 - região de Lisboa e Vale 

do Tejo  ।  até 30 de abril 

» Formação inicial – percursos B 

 
O respetivo Aviso de Abertura de Can-
didatura, legislação de suporte, formu-
lários de candidatura e respetivas ori-
entações para elaboração das candi-
daturas encontram-se disponíveis aqui 
 
_____________________________ 
  

 

 
  

ESCLARECIMENTOS Aviso n.º 
POISE-30-2017-01 T.O. 3.05 

 
“Capacitação para a Inclusão” 

 
A Autoridade de Gestão do PO ISE – 
Programa Operacional Inclusão Social 
e Emprego, divulgou recentemente um 
documento que sistematiza um con-
junto de Perguntas e Respostas relati-
vas ao Aviso em epígrafe 
 
Este documento de FAQS visa facilitar 
uma maior compreensão das normas 
constantes do Aviso de concurso. 
 
 

 

 

http://www.boaspraticasemsaude.com/node/3402
http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt/pdf/PremioMariaJoseNogueiraPinto_2017_-_Comunicado_Candidaturas.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=nl&sp=nmt4&u=http://www.efid.info/&usg=ALkJrhgWslX1yJkBhrbGVdXQ9mJpXA9qTw
https://www.iefp.pt/qualificacao-de-pessoas-com-deficiencia-e-incapacidade
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/36549/Esclarecimentos+Aviso+CI_V07_04_2016.pdf/16de75ea-5846-4a5b-a3c6-92d5116127b9
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/36549/Esclarecimentos+Aviso+CI_V07_04_2016.pdf/16de75ea-5846-4a5b-a3c6-92d5116127b9
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“Impacto e Sustentabilidade no 3ª sector” 

Dia: 05 de maro pelas 9h30 às 18h30 no Hotel Nuno, em Fátima 

Esta iniciativa aposta na formação excelência e numa forte rede de 

parceiros para inspirar, formar, apoiar e ligar organizações e 

pessoas, de todos os setores de uma economia convergente, 

nomeadamente o convidado da tarde, Joe Santos - fundador da 

Vencer Autismo que virá partilhar o experiencia da Instituição em 

questões de marketing e comunicação com financiadores e público. 

Durante a tarde haverá um espaço de networking entre Empresas e Instituições. Este será um 

momento privilegiado para as instituições conseguirem financiadores para as suas iniciativas 

sociais. 

Inscrições aqui 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ação Formativa “O regime jurídico da formação profissional: obrigatoriedade legal e 

consequência do incumprimento” 

Dia: 17 de maio, das 9h30 às 18h00   ।    Local: auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva em 

Fátima 

Organização: UDIPSS-Santarém 

Inscrições: até ao dia 12.05 583 

 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES 

UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

http://eventos.powerteam.pt/
http://eventos.powerteam.pt/wp-content/uploads/2017/04/Ficha-de-InscricaoPTweb.pdf
http://santarem.udipss.org/pt/documentos/sabermais/Acoes_Formativas_Dra_AnaFilipa%20Magalhaes.pdf
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Seminário sobre o PROCCOP 

Dia: 16 de maio com início às 9h30 até às 16h00 

Numa organização conjunta UDIPSS-Aveiro/F3M 

e sob a coordenação do Dr. Simões de Almeida, 

na Casa da Comunidade Sustentável em Aveiro. 

O Seminário pretende oferecer esclarecimentos 

detalhados sobre as inovações mais relevantes 

do Programa, nomeadamente sobre o seu 

Enquadramento Legal, Tipologias de intervenção, 

Candidaturas, Regime Subsidiário, Investimentos 

em Infraestruturas Sociais e Cuidados 

Continuados Integrados, que pela novidade que 

constituem, alteram decisivamente a forma 

“clássica” de acesso aos Acordos de Cooperação.  

Inscrições e conteúdo programático 

     ______________________________________________________________________________________ 

Seminário “Férias, Faltas e Feriados” 

Dia: 16 de maio das 9h30m às 17h00m 

Local: Auditório Professor Manuel Isidro Alves - Faculdade de Filosofia e 

Ciências Sociais da Universidade Católica – Centro Regional de Braga 

 Inscrições aqui 

 

 

“ 
 

 
Sessão Especial de Estimulação e Relaxamento 
Dia: 22 de Abril, das 10h às 13h00 no  FORUM  APOIO, sito na Rua 
Margarida Palla, 23 A,  em Algés irá  celebrar-se o 2º Aniversário do 
Café Memória Oeiras com uma sessão Especial  DE ESTIMULAÇÃO 
E RELAXAMENTO em colaboração com o Centro Nuno Belmar da 
Costa, em Oeiras. 

 
 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 

 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro-a-procoop-programa-de-celebracao-ou-alargamento-de-acordos-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-de-respostas-sociais
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventOp5GoC1m
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braga-a-ferias-faltas-e-feriados
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Espetáculo “Noise Traffic 25 de Abril” 
 
Dia: 25 de abril 
Promovido: Associação Social de Silveinhos (www.arcss.org) S. 
Pedro da Cov a em Gondomar 

Noise Traffic (NT) é um projeto de intervenção artística concretizado 
num ensemble, atualmente constituído por 25 músicos jovens (dos 16 aos 30 anos de idade) com vista 
à produção e promoção de nova música, colocando os participantes no centro do processo criativo de 
forma proativa, com recurso a metodologias diferenciadoras de criação musical; qualificando para a 
autonomia; aumentando o leque de oportunidades; e reforçando competências para o desenvolvimento 
artístico. 

 
    

I Encontrar 
O especialista és tu! 
 
Dia: 28 de abril no Centro de Formação Profissional de Gaia (IEFP), 
e promovido pela IPSS “Olival Social” 
 
O Encontrar é um momento de encontro, discussão e partilha entre 
os técnicos, em torno de assuntos que nos desafiam diariamente nas 
nossas práticas profissionais. Procuraremos partilhar experiências, 
trocar ideias, debater com convidados estratégicos, discutir 
estratégias de intervenção que nos possam ser úteis, criar redes de 
contactos, encontrar aliados e parceiros 
Mais informações em http://olivalsocial.com/seminarios-e-encontros/ 
 
 
I Encontro de Danças do Mundo 
 
Dia: 29 de abril na Sociedade Recreativa Torense, pelas 15h00 
Promovido: Associação Social e cultural da Tôr  
 
Com o intuito de comemorar o Dia Internacional da Dança e de forma 
a promovê-la como liberdade de expressão e de auto-afirmação, 
contaremos com a presença de artistas e dançarinos do Algarve para 
despertar um olhar criativo sobre arte, tradição, identidade, sociedade 
e contemporaneidade. 
Este evento é de entrada livre. 
 
VI Jornada sobre a Família dedicada aos Desafios da Família e 
Desenvolvimento da Criança" 

 
Dia: 29 de abril das 14 às 18H30 no Seminário de Bragança 
Uma iniciativa da Associação Entre Famílias 

Inscrições: asfamil.braganca@gmail.com  ।   tel. 273 323 079 

 
 

 
 

http://www.arcss.org/
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Sessão de esclarecimento - “Informação e Esclarecimento”  

Dia: 29 de abril ás 15h no auditório do Centro Autárquico, em Quarteira 

Promovido: Associação Oncológica do Algarve (AOA) 

O evento vai integrar a intervenção da Psicóloga Clínica e da Saúde, 

Dra. Inês Amorim, com o tema “Prevenir o Cancro, Promover a Saúde” 

e a vertente “Nutrição à Mesa”, pelos Nutricionistas Nadine Silva e 

Hugo Silvestre.  

Para mais informações | www.aoa.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLDS 3G  de Valongo 

Projeto InterV@L3G Plano de Intervenção em Valongo 

 

ADICE, Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde, no 

âmbito do CLDS3G, InterV@L3G, promoveu uma Sessão de Sensibilização sobre da Violência 

Doméstica enquadrada na  Ação de Qualificação 

das Famílias em Competências Pessoais e Sociais.  

Foi com enorme prazer que contamos com 

a prestável colaboração do Advogado Dr.º Rui 

Marques que nos brindou com a ilustre presença da 

Ex.ª Sr.ª Dr.ª Madalena Oliveira, especialista e 

mestre em Ciências Forenses pela Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, investigadora 

na área da violência, autora de diversas publicações e apresentações em congressos nacionais 

e internacionais, dos quais se destaca o livro Transmissão Intergeracional da Violência e que 

despertou a curiosidade dos/as presentes nesta ação.  

 

O CLDS3G dinamizado pela ADICE é cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego, Portugal 2020, Fundo Social Europeu, Governo da República Portuguesa, 

Segurança Social, Instituto da Segurança Social e Programa CLDS3G. 

Acompanhe-nos em www.adice.pt 
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Lino Maia 

DIVERSOS 

 

Fórum Temático, Abril: Criança em 
Agenda 

 
Dia: 28 de abril entre as 14h e as 17h, 
no Cineteatro Grandolense, em 
Grândola. 
 
Inscrições até 24 de abril para: 
desigualdades.intervir@gmail.com; 
tel. 269442976, indicando o nome, 
profissão e contacto telefónico 
 

  
 
 
 

C
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Mais informações 

 

 

Quintas com Saúde | O cuidado 
dos mais vulneráveis: idosos, po-
bres e doentes. 

Dia: 27 de abril às 17:30 
 

Conferência gratuita, mas com inscrição 
obrigatória aqui 

 

http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/premio-cooperacao-solidariedade-antonio-sergio-2017/
https://www.eventbrite.com/e/quintas-com-saude-o-cuidado-dos-mais-vulneraveis-idosos-pobres-e-doentes-tickets-32528404333

