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Dia Mundial da Prevenção do Suicídio
10 de setembro
Este dia foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela
Organização Mundial de Saúde, com o objetivo
de prevenir o ato do suicídio, através da adoção
de estratégias específicas pelos países.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o suicídio como uma prioridade de saúde
pública.
Portugal está acima da média global de suicídios, apresentando uma taxa de 13,7 por cem
mil habitantes em 2015, face a uma taxa mundial de 10,7, segundo dados OMS.
Perto de 800 mil pessoas suicidam-se todos os
anos, o que significa uma pessoa a cada quarenta segundos, de acordo com os dados publicados esta semana no site da OMS.
A OMS refere também que a Europa foi a região
do mundo com a mais alta taxa de suicídio (14,1
por cada cem mil habitantes), à frente de África
(8,8), Américas (9,6), Sudeste asiático (12,9),
Mediterrâneo Oriental (3,8) ou Pacífico Ocidental (10,8).
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 Lei n.º 106/2017 - Diário da República n.º 170/2017, Série I de 2017-09-04

108092658

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Assegura o direito à declaração conjunta de despesas e rendimentos com dependentes em sede de imposto sobre
o rendimento das pessoas singulares, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

CÓDIGO DE CONDUTA
A Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto de 2017, que entra em vigor no próximo dia 1 de Outubro,
vem reforçar o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio no trabalho, tanto
no sector privado como na Administração Pública.
(Extracto:
Artº 29º -

k) Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho,
sempre que a empresa tenha sete ou mais trabalhadores)

IMPRENSA

 Governo abre mais 70 salas de pré-escolar mas ainda há falhas na rede
Diário de Notícias - Lisboa
Dois mais dois são quatro", concluiu, sublinhando que esta são IPSS "que os pais
pagam" e não as parcerias que o governo chegou a admitir fazer ...

 'Chama da Solidariedade' arranca no Seixal e

Trabalhadores das IPSS com melhores condi-

vai passar por todo o distrito

ções em novo contrato coletivo

DIÁRIO DA REGIÃO (liberação de imprensa)

Diário de Notícias - Lisboa

A iniciativa é organizada pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e pela
União Distrital das Instituições Particulares de ...

De acordo com Lino Maia, presidente da CNI, exis-
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tem 200 mil trabalhadores não docentes ao serviço
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A Fidelidade criou o Prémio Fidelidade Comunidade, no âmbito do seu programa de
Responsabilidade Social e da estratégia de
envolvimento com a comunidade.
O prémio dirige-se a instituições que promovem a inclusão social e a prevenção na saúde.
Nesta 1ª edição, as candidaturas estarão
abertas para as instituições que desenvolvam a sua atividade numa das seguintes
áreas de intervenção:





Empregabilidade de pessoas vulneráveis;
Deficiência ou incapacidade permanente;
Estilos de vida saudável;
Envelhecimento ativo.

Registe-se já no site www.fidelidadecomunidade.pt e conheça os requisitos para se poder
candidatar.

___________________________________

Abertura de concursos para financiamento de
projetos que integrem os programas de respostas integradas (PRI) 23/8/2017
Aviso de Abertura
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Prémios Europeus Silver Economy
– até 15.nov Estão abertas as candidaturas os Prémios Europeus Silver Economy, que irão reconhecer as
melhores práticas na melhoria da vida de seniores europeus, nomeadamente produtos e serviços inovadores de base tecnológica que apoiem
grupos etários com mais de 50 anos, no amplo
espetro de áreas que compõem a Economia da
Prata.
A Cáritas Diocesana de Coimbra, representada
por Carina Dantas enquanto Vice-Presidente
do Convénio Europeu para as Alterações Demográficas, irá ser júri na segunda ronda de
avaliação dos prémios, selecionando os 3 finalistas de cada categoria.
Consulte todos os detalhes em http://silvereconomyawards.eu/

IVA SOLIDÁRIO
Formulário e Instruções de preenchimento podem consultados aqui
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Legislação Atualizada pode ser consultada aqui
Fonte: Autoridade de Gestão do PO ISE

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
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Fórum ” Comunicação e Sustentabilidade nas IPSS’s”
22 de setembro । 9:30 - 12:30

Hotel São Nuno em Fátima
Inscrição online aqui
A UDIPSS-Santarém é um dos parceiros deste evento, estando a cargo do Presidente da UDIPSS a abertura da
sessão.

INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS

Semana Aberta à Comunidade
11 a 15 de setembro

Uma organização do Centro de Dia e Creche de Atalaia
O programa pode ser consultado aqui

Passeio da Memória – 7ª Edição
16 a 24 de Setembro
Em várias cidades por todo o país
O Passeio da Memória é o grande evento anual da Alzheimer Portugal
que assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer – 21 de setembro.
Inscreva-se em www.passeiodamemoria.org
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Concerto Solidário Alzheimer Portugal
21 de Setembro । 21h00

Fórum Lisboa
Treze artistas portuguesas juntos no Dia Mundial da Doença de Alzheimer
Os fundos (15 memórias) revertem para a Associação
Inscrições: www.alzheimerportugal.org

23 de Setembro । partida ás 7h30

A Associação Social e Cultural da Tôr, realiza uma excursão a Lagos,
com o passeio de barco pelas grutas da ponta da piedade; seguindo depois para Ferragudo com paragem para almoço; e por fim, prova da cerveja artesanal a "Marafada" na fábrica onde é produzida, em Algoz.
Mais informações: tel. 289422888 ou anumacao.asctor@gmail.com

Processo assistencial integrado da febre de curta duração em idade pediátrica
- Folheto informativo para pais e cuidadores

- Versão resumida para uso clínico
Abrir documento
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DIVERSOS

20 de setembro de 2017 (Porto)
No dia 20 de setembro 2017 a Unitate – Associação
de Desenvolvimento da Economia Social, em parceria com a ATES-UCP – Área Transversal da Economia Social da Universidade Católica do Porto, irá
promover, no Auditório Prof. Francisco Carvalho
Guerra, no Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, o III Fórum Economia
Social, que terá como tema central “A Importância
do Social na Economia”.
Proceda à sua inscrição AQUI.
Para mais informações, clique aqui.

Primeiro Seminário Internacional do
Minho sobre mau trato a adultos idosos
No dia 11 de setembro a Universidade do Minho organiza uma formação dirigida a todos os profissionais de ajuda que lidem com adultos idosos.
Este Seminário terá como língua oficial o Inglês.
Programa Final clicar aqui, bem como as Inscrições

CATÓLICA PORTO
MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL (9.ª ed.)
BOLSAS



Conferência Ministerial da UNECE sobre o
envelhecimento: uma sociedade sustentável para todas as idades: percebendo o potencial de viver mais tempo
Lisboa, 21 a 22 de setembro
O foco desta conferência é "Realizar o potencial de
viver mais tempo". Painéis de conferência abordarão
este tema através da lente de:
 Reconhecendo o potencial das pessoas idosas
 Incentivar uma vida útil mais longa e capacidade
de trabalho
 Envelhecimento com dignidade





Ler mais …


Para os alunos com dificuldades em pagar as propinas, há possibilidade de atribuição de BOLSAS
SOCIAIS.
Para informações sobre a organização do curso,
contactar a Direcção do curso (amendes@porto.ucp.pt) e o site do mestrado:
http://www.catolicabs.porto.ucp.pt/pt/mestradodetalhes/msces/3554%20MES
Para 9.ª edição (2017/18) haverá bolsas financiadas pela CASES - Cooperativa António Sérgio
para a Economia Social, pela Fundação Montepio,
pelo J. B. Fernandes Memorial Trust e pela ATES
- Área Transversal de Economia Social da Católica
Porto (Bolsa ATES "Padre Américo Monteiro de
Aguiar" e Bolsa ATES "Prof. Francisco Carvalho
Guerra").
Data limite para a apresentação de candidaturas:
13 de Setembro

Lino Maia
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