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।

09h45

Convocatória A.G. Extraordinária ।

11h45

Convocatória da A.G. Ordinária

Programa de Ação e Orçamento 2018

O texto explicativo sobre o novo CCT publicado publicado no BTE nº 39,
de 22 de outubro de 2017, que foi celebrado entre a CNIS e a FEPCES e
Outros (FENPROF, FECTRANS, FESAHT, FEVICCOM, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Sindicato Nacional dos Psicólogos, Sindicato Nacional
dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos, Sindicato dos Trabalhadores
da Saúde, Solidariedade e Segurança Social e Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica) pode ser
consultado aqui
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LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Declaração de Retificação n.º 36-A/2017 - Diário
da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I
de 2017-10-30

Retifica o Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto, do Planeamento e das Infraestruturas,
que procede à nona alteração ao Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e transpõe as Diretivas
n.os 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
todas do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 26 de fevereiro de 2014 e a Diretiva n.º
2014/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 168, 2.º suplemento, de 31 de agosto de 2017

Presidência do Conselho de Ministros - Alto
Comissariado para as Migrações, I. P. – Gabinete do Alto-Comissário para as Migrações
» Deliberação n.º 959/2017 - Diário da República
n.º 212/2017, Série II de 2017-11-03

Cria o Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo,
a Migração e a Integração (FAMI), da Equipa de
Fundos e Apoio Financeiro

» Deliberação n.º 960/2017 - Diário da República
n.º 212/2017, Série II de 2017-11-03

Nomeia Virech Lacmane Maugi Coordenador
do Núcleo de Gestão do Fundo para o Asilo, a
Migração e a Integração (FAMI), da Equipa de
Fundos e Apoio Financeiro

Legislação geral

Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário - Protocolo para o biénio 2017-2018
Decreto-Lei n.º 120/2015, de 30 de junho - Estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve
obedecer a cooperação entre o Estado e as entidades do setor social e solidário
Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de março - define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos
estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional.
Decreto-Lei nº 99/2011, de 28 de setembro - Altera o regime de licenciamento e fiscalização da prestação de
serviços e dos estabelecimentos de apoio social, regulado pelo Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março, contemplando os princípios de simplificação e agilização do regime de licenciamento previstos no Decreto-Lei n.º
92/2010, de 26 de Julho, e atualiza as remissões e referências legislativas constantes do Decreto-Lei n.º 64/2007,
de 14 de Março
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Circular Técnica nº 4 /2014 – Regulamento das comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços
e equipamentos das IPSS.
Circular Técnica nº 5/2014 - Acordos de cooperação com IPSS e equiparadas; implicação da variação de frequência os utentes nas comparticipações da segurança social
Guia Prático - Apoios Sociais - Crianças e Jovens (set.2017): Ama, creche familiar, creche; estabelecimento de
educação pré-escolar e centro de atividades de tempos livres
Decreto – Lei n.º 172 -A/2014, de 14 de Novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;

CRECHE

Portaria nº 411/2012, de 14 de dezembro - Procede à primeira alteração à Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto que estabelece as normas reguladoras das
condições de instalação e funcionamento das creches.
Portaria nº-262/2011, de 31 de agosto - Estabelece as normas reguladoras das
condições de instalação e funcionamento das creches

AMA e CRECHE
FAMILIAR

Despacho 8243/2015, de 28 de julho - Definição do equipamento e do material
necessário ao exercício da atividade de ama
Portaria n.º 232/2015, de 21 de agosto - Define os termos a que obedece o exercício da atividade de ama no âmbito de uma instituição de enquadramento.
Portaria nº 226/2015, de 21 de agosto - Regulamenta o seguro obrigatório de
acidentes pessoais das crianças em ama
Portaria nº 213/2015, de 17 de julho - Fixa as taxas pela emissão da autorização
para o exercício da atividade de ama
Decreto-Lei nº 115/2015, de 22 de junho - Estabelece os termos e as condições
para o acesso à profissão e o exercício da atividade de ama, bem como o regime
sancionatório aplicável à referida atividade

CATL

Decreto-Lei 96/98, de 21 de outubro - Estabelece as Normas Reguladoras das
Condições de Instalação e Funcionamento dos Centros de Actividades de Tempos
Livres com Fins Lucrativos
Guia Técnico CATL (1998)
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PRÉ
ESCOLAR

Despacho n.º 8595/2017, de 29 de setembro - Procede à atualização dos apoios financeiros ao pré-escolar para o ano letivo de 2017-2018
Requerimento - Programa de Expansão e Desenvolvimento da educação Pré-Escolar
/ Fundo de compensação económica, Ano letivo 2017/2018
Minuta para as IPSS
CTS – Modelo – Educadoras de Infância IPSS – 3 aos 5 anos
Despacho nº 9180/2016, de 19 de julho
Homologa as orientações curriculares para a educação pré-escolar.
Resolução da Assembleia da República n.º 185/2017, de 3 de agosto - Recomenda
ao governo que garanta o acesso à educação pré-escolar para todas as crianças a
partir dos 3 anos e o alargamento da ação social escolar, no âmbito do combate à
pobreza infantil
Resolução da Assembleia da República n.º 88/2017 - Recomenda ao Governo que dê
cumprimento à Lei n.º 65/2015, de 3 de Julho, alargando a universalidade da educação pré-escolar às crianças com 3 anos de idade.
Resolução da Assembleia da República n.º 89/2017 - Recomenda ao Governo que
estabeleça a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3
anos de idade.
Lei nº 65/2015, de 3 de julho – Estabelece a universalidade da educação
pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade.
Despacho Conjunto nº 300/97, de 4 de setembro - Define as normas que
regulam a comparticipação dos pais e encarregados de educação no custo das
componentes não educativas dos estabelecimentos de educação pré-escolar
Decreto-Lei nº 147 de 1997 de 11 de junho – Estabelece o ordenamento jurídico
do desenvolvimento e expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento.
Lei nº 5/1997, de 10 de fevereiro – Lei-Quadro da educação Pré-Escolar – consagra
o ordenamento jurídico da educação pré-escolar, na sequência da Lei de Bases do
Sistema Educativo.
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IMPRENSA

SEGURANÇA SOCIAL

GUIA । Proteção social - pessoas com deficiênca

Saúde - Este site deteta a doença de Parkinson
através da voz
Indícios na voz são detetados através de um sistema de ... explicou que a doença de Parkinson
pode ser detetada pela rigidez na voz nos ciclos
vogais ... A plataforma, que pode ser adaptada
no futuro para outras doenças ...

CANDIDATURAS

Inspiring positive change
PACT Fund 2017/2018
Até 10 de novembro

Social Innovation Shaker
Um cocktail de ideias com impacto social

Alinhada com a estratégia global da Deloitte, nesta
iniciativa serão apoiados os programas alinhados
com a intervenção nas áreas da educação, formação, empregabilidade e empreendedorismo e com
impacto social.
“Pact Fund” financia projetos de intervenção na sociedade em Portugal e Angola, dinamizados por
organizações sem fins lucrativos do terceiro sector.
Inscrição aqui e regulamento aqui

O Social Innovation Shaker é um Pré-Evento da
Conferência Europeia de Inovação Social enquadrado no Portugal Economia Social. O Concurso pretende premiar o que de melhor se faz
na Inovação Social em Portugal, através de um
formato em que os elementos do júri investirão
em géneros nos projetos selecionados para participar. Prevê-se a atribuição à ideia vencedora
de um prémio que consiste no direito a ser apresentado como projeto Português de sucesso na
sessão “Showcase of Social Innovation Projects” da Conferência Europeia de Inovação Social.
Inscreve-te

|

Consulta o Regulamento

Donativos Missão Continente
Regulamento, formulário e FAQ’s podem ser consultados aqui
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PO CH com candidaturas abertas no âmbito da Inovação Social

» Ações de inovação social para experimentação
e testes de novas respostas na área educativa –
Títulos de Impacto Social
Data de início: 06-11-2017
Data de encerramento: 20-12-2017
AVISO POCH-67-2017-14

» Ações de inovação social para experimentação e
testes de novas respostas na área educativa – Programa Parcerias para o Impacto
Data de início: 06-11-2017
Data de encerramento: 20-12-2017
AVISO POCH-67-2017-15

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS -LEIRIA
“A Responsabilidade dos Diretores Técnicos”

Inscrições, conteúdo programático e demais informações, clique aqui

UDIPSS - AVEIRO
“Horários, escalas de serviço e retribuições”

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui

UDIPSS - SANTARÉM
“Novo Regulamento de Proteção de Dados

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui
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UDIPSS - BRAGA
“Contratação Pública nas IPSS”

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui

UDIPSS - BRAGANÇA
“Gestão de Tempos de Trabalho e Outras Matérias”

Inscrições, conteúdo programático e restantes informações, clique aqui

UIPSS- MADEIRA
Seminário “Economia Social Economia Solidaria”
24 de Novembro

।

9h00 – 12h45

Auditório da Escola da APEL, Funchal

Tertúlia “Bora Lá, Crescer Melhor”
6 de novembro

।

18h30

No Ateliê Artístico da Fundação CEBI
É uma iniciativa do Departamento de Emergência Social da Fundação CEBI, no âmbito do Ciclo de Tertúlias da sua Casa de Acolhimento, sendo esta dinamizada pelo Prof. Jorge Rio Cardoso, e pretende promover um momento de reflexão conjunta sobre desenvolvimento, aprendizagem e crescimento.
As inscrições são gratuitas mas estão limitadas à capacidade da
sala, podendo ser feitas aqui
Ler mais
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Jantar Solidário do 35º aniversário
9 de novembro

।

19h30

Altis Grand Hotel, em Lisboa
O jantar de encerramento das Comemorações do 35º Aniversário
da CEDEMA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes mentais
Adultos, contará com a presença de Sua Excelência o Presidente
da República e será o ponto alto do programa de comemorações
dos 35 anos da instituição, celebrado a 16 de fevereiro.
Reservas até 3 de novembro.
Leia mais

Baile de São Martinho
9 de Novembro

।

14h30

Estrutura Residencial para Idosos, Lar Ribeira da Tôr.
É uma iniciativa da Associação Social e Cultural da Tôr e que
este ano contará com a participação do músico Gabriel Ventura, as
tradicionais castanhas e um lanche convívio, num evento totalmente
gratuito.

Festival de Sopas Mediterrânicas
11 de novembro

। 18h00

Mercado da Ribeira, Tavira
Fundação Irene Rolo
Com este festival pretende-se valorizar a importância do estilo de
vida mediterrânico, nomeadamente através da valorização das sopas confecionadas com produtos da época e locais.

Seminário ““Participação, Liderança, Comunicação e
Avaliação…para melhorar o sistema de promoção e proteção”
16 de novembro

।

09h00 - 17h00

Auditório Fórum da Trofa XXI
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A IPSS “Muro de Abrigo, Associação de Solidariedade Social do
Muro” é uma das IPSS representantes com carácter não residencial
na CPCJ da Trofa.
Inscrições até 14 de novembro para :cpcjdatrofa@mun-trofa.pt

Congresso Internacional da Pessoa com Deficiência
“Garantir direitos, superar barreiras”
24 e 24 de novembro
Auditório da Universidade do Algarve - Campus de Gambelas
Link para inscrição: https://goo.gl/uF3Lk7
Para mais informações poderá aceder à página: https://www.appcfaro.org.pt/pt/
ou
no
Facebook:
https://www.facebook.com/CIPD2017/?fref=ts

5º Concerto “Paraíso Solidário”
24 de novembro

। 21h30

Cine-Teatro Brazão
Centro Social de S. Pedro de Vilar do Paraíso

Seminário "Acolhimento Residencial e Saúde Mental"

24 de novembro

।

09h00 - 17h00

Auditório Câmara Municipal, concelho de Barcelos
Inscrição e restante informação em: https://seminariocaapac.wixsite.com/3seminario

Jantar de Solidariedade
24 de novembro

। 20h00

Salão dos Fornos
Este ano o tema é dedicado aos 90 Anos de Juventude em S. João
da Madeira. Reservas por tel. 256824532 | 969849744 | email: geral@ecosurbanos.pt, até dia 20 de novembro.
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Faro - 18º Jantar Convívio
25 de novembro

।

19h30

Na cantina do Campus de Gambelas, da Universidade do Algarve
O “Jantar Convívio” é uma iniciativa da Associação Oncológica do
Algarve e destina-se à confraternização e angariação de fundos
para os projetos da AOA, em benefício do doente oncológico. Os
bilhetes já estão disponíveis na Sede da AOA em Faro (seg. a sex.
das 10h00/12h30 e das 14h30/18h30).
Para mais informações contacte: tel. 289807531 | geral@aoa.pt
5º Congresso Regional “Envelhecimento Ativo e Saudável”
26 de novembro

।

09h00

Antiga igreja do Convento de São Francisco
A Congresso é promovido pelo consórcio Ageing@Coimbra, do qual
a Cáritas de Coimbra é parceira. Este é um consórcio que visa a
valorização do papel do idoso na sociedade e a aplicação de boas
práticas em prol do seu bem-estar geral e de um envelhecimento
ativo e saudável.
Inscrição: www.ageingcoimbra.pt.

Apresentação/Lançamento do Livro
A Criação de Valor na Gestão Estratégica das
Instituições Sociais da Igreja em Portugal"
4 novembro । 15h30
Apresentação a Cargo do Cónego Doutor Silvestre
Ourives Marques, e terá lugar no auditório do Seminário de S. José em Vila Viçosa
Confirmação de presença aqui
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Sessão Final
Congresso Nacional da Economia Social
14 de novembro । Lisboa • ISCTE
Consulte o Programa e Inscrições
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Seminário
“Revisão do Código dos Contratos
Públicos (CCP)”
14 novembro | 10h às 13 h, na CCDR LVT (R.
Alexandre Herculano, nº 37, Lisboa)
A recente revisão do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31
de agosto, implica para as entidades adjudicantes e para
os operadores económicos um grande esforço de adaptação, que importa preparar atempadamente.
Entrada livre, ainda que sujeita a inscrição prévia e à capacidade de espaço.
Faça AQUI a sua inscrição.

Conferência
«Muros e Pontes: Europa, Migrações e
Diálogo de Culturas»

Promovida pela Comissão Nacional Justiça e Paz
no dia 25 de Novembro, no Centro Cultural Franciscano em Lisboa.
Programa e inscrições

“IV Curso Breve em Direito dos
Refugiados e dos Imigrantes:
O acolhimento e o acesso aos direitos humanos em Portugal!”
20-24 de novembro ।
18h30-21h00
plataforma vai centralizar todas as ofertas
Faculdade de Direito da universidade Nova Adenova
Lisboa
voluntariado
disponíveis e fazer a ponte com os
As inscrições deverão ser efetuadas node
seguinte
endereço.
portais deste
de outras
instituições de ação social.
Mais informações podem ser obtidas através
e-mail.
Ler mais
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