
  

  

 
 

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

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

15.12.2017 

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

 

Jornal Solidariedade । Editoriais  । 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

janeiro: Conta Satélite da Economia Social 

     

 

fevereiro: Acolhimento de crianças e jovens    

 

 

março: IPSS e Economia Social 

 

 

abril: Manter e Aprofundar a Intervenção das IPSS  

 

maio: Compromisso de Cooperação 

 
junho:  Madeira Solidária 

 

 

julho: Olhares Depois da Tragédia 

 

agosto: Qualidade e Qualificação 

 

setembro: Saúde Mental 

 

 
outubro:  Pela Erradicação da Pobreza 

 

novembro: Gestão de Negócios e Desenvolvimento Local 

 

dezembro:  OE 2018 e outros Orçamentos 

Índice 

                 

Legislação                                        2                  

Candidaturas                                   3 

Chama da Solidariedade               3 

UDIPSS/Federações                       3                                                    

IPSS                                                   4 

Imprensa                                          6 

Diversos                                           6                                      



  

  

 
 

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

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

15.12.2017 

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

 

  
 

                                                                                                              Legislação  

                                                                                      Cuidados Continuados
 
  

 
Finanças, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 
Educação 
 
Portaria n.º 368/2017 - Diário da República n.º 
236/2017, Série I de 2017-12-11 
Define os procedimentos de comunicação à AT da 
identificação fiscal dos prestadores de serviços de for-
necimento de refeições escolares, para efeitos da de-
dução à coleta do IRS das despesas referentes à ali-
mentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em 
qualquer grau de ensino, nos termos previstos no n.º 1 
do artigo 78.º-D do Código do IRS. 
 
 
Presidência do Conselho de Ministros, Finanças, 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação, 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Sa-
úde - Gabinetes do Ministro das Finanças, das Se-
cretárias de Estado para a Cidadania e a Igualdade 
e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, dos 
Secretários de Estado da Educação, da Juventude 
e do Desporto e do Emprego, da Secretária de Es-
tado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e do 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
 
Despacho n.º 10734/2017 - Diário da República n.º 
236/2017, Série II de 2017-12-11  
Cria o Grupo de Trabalho para as Necessidades Espe-
ciais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(GTNECTES) 
 
 
Assembleia da República 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

266/2017 - Diário da República n.º 237/2017, Série I 

de 2017-12-12 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas com 
vista à diminuição do peso das mochilas escolares. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

 Portaria n.º 75/2017, de 22 de fevereiro  
Segunda alteração à Portaria n.º 340/2015, 
de 8 de outubro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 165/2016, de 14 de junho, que re-
gula, no âmbito da Rede Nacional de Cuida-
dos Paliativos, a caracterização dos serviços 
e a admissão nas equipas locais e as condi-
ções e requisitos de construção e segurança 
das instalações de cuidados paliativos. 
 

 Plano Estratégico para o Desenvolvimento 
dos Cuidados Paliativos para o biénio 2017-
2018, aprovado pelo Despacho n.º 14311-
A/2016, de 28 de novembro. 
 

 Despacho n.º 14311-A/2016, de 28 de no-
vembro 
Aprova o Plano Estratégico para o desenvol-
vimento dos Cuidados Paliativos para o bié-
nio 2017/2018, designa os coordenadores, 
quer a nível nacional, quer a nível regional e 
define as competências dos órgãos máxi-
mos de gestão dos serviços e entidades 
prestadoras de cuidados de saúde do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS). 
 

 Portaria n.º 165/2016, de 14 de junho 
Altera a Portaria n.º 340/2015, de 8 de outu-
bro, que regula, no âmbito da Rede Nacional 
de Cuidados Paliativos, a caracterização 
dos serviços e a admissão nas equipas lo-
cais, bem como as condições e requisitos de 
construção e segurança das instalações de 
cuidados paliativos. 
 

 Portaria n.º 340/2015, de 8 de outubro 
Regula, no âmbito da Rede Nacional de Cui-
dados Paliativos, a caracterização dos servi-
ços e a admissão nas equipas locais e 
as condições e requisitos de construção e 
segurança das instalações de cuidados pali-
ativos. 
 

 Lei n.º 52/2012, de 5 de setembro 
Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328781/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328781/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328251/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114328245
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328251/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114328245
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337017/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337017/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337017/details/maximized
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Portaria_75_2017.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estrat%C3%A9gico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estrat%C3%A9gico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estrat%C3%A9gico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Despacho-n.%C2%BA-14311-A-2016-Aprova-PE-2017-2018-Cuidados-Paliativos-1.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Despacho-n.%C2%BA-14311-A-2016-Aprova-PE-2017-2018-Cuidados-Paliativos-1.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/01/Despacho_14311_A_2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/01/Despacho_14311_A_2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Lei_52_2012.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Lei_52_2012.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/portaria-165-2016.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Portaria_340_2015.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Portaria_340_2015.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Lei_52_2012.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Lei_52_2012.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Lei_52_2012.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Lei_52_2012.pdf
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PO CH prolonga prazos de candidatura aos Títulos de Impacto Social 

A Autoridade de Gestão do PO CH – Programa Operacional Capital Humano, decidiu alargar o prazo 
para a submissão das candidaturas aos Títulos de Impacto Social, dada a complexidade e exigência 
deste tipo de candidatura, estando as alterações refletidas no respetivo Aviso de Abertura de Con-
curso POCH-67-2017-14. 
Todos os interessados poderão agora apresentar as suas candidaturas até às 18 horas do dia 15 de 
fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
"Chama da Solidariedade-2017/2018 " está no Concelho de Sines 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 CANDIDATURAS 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

UDIPSS-AVEIRO 
Sessão Formativa: Novo Regulamento de Proteção 
de Dados 
20 de dezembro 

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda 
Programa aqui 
Inscrições aqui 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/titulos-de-impacto-social/
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Candidaturas/Documents/AAC%20POCH%20TIS_rev20171207_assinado.pdf
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Candidaturas/Documents/AAC%20POCH%20TIS_rev20171207_assinado.pdf
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventZP6Hrb40
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro
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Concerto de Natal – Espetáculo Solidário 
“Dar esperança, no sofrimento” 
 

16 de dezembro       ।   21h30 

Igreja de S. José 
 
A Cáritas Diocesana de Coimbra conjuntamente com a Orquestra 
de Sopros de Coimbra promove mais uma edição do Concerto de 
Natal, evento que comemora o advento ininterruptamente há 30 
anos na cidade de Coimbra. 
A iniciativa da promove ainda a Operação “10 Milhões de Estrelas 
- Um Gesto Pela Paz” e o trabalho social que a Cáritas Diocesana 
de Coimbra desenvolve na Diocese.  
 

 
 

Concerto Solidário de Natal 
 

17 de dezembro      ।   15h30 

 
Complexo desportivo da cidade de Gandra, concelho de Paredes 
 
Uma iniciativa do Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Gan-
dra. Será um espetáculo musical da Academia de Musica de cas-
telo de Paiva 
 
 
 
 
 

Workshop "Inclusão e Direitos Humanos" 

 

17 de dezembro         ।  10h00 

 
Centro de Recursos para a Juventude, Quinta do Anjo em 
Palmela 
 
Promovido pela “Inovar Autismo - Associação de Cidadania e In-
clusão” e enquadra-se no âmbito do Projeto "Famílias Inclusivas",  
 
 

https://www.inovarautismo.pt/events/workshop-inclusao-e-direitos-humanos
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co-financiado pelo INR. Tem por objetivo principal criar uma res-
posta de apoio, de famílias para famílias, que promova laços de 
interajuda na comunidade, com ganhos evidentes para todos. 
O projeto visa capacitar famílias para apoiar outras famílias de 
acordo com os princípios da Convenção Sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 
 
 
 
 
Irmandade S. Francisco Xavier – Menção Honrosa do prémio 
BPI Séniores 
 
A candidatura intitulada “Ginásio + 65” focou-se na implementação 
e criação de um ginásio, tendo em conta que o espaço físico já 
existe, o essencial seria apenas equipa-lo, para desta forma pro-
porcionar uma atividade física regular, combater o sedentarismo e 
melhorar a autonomia dos nossos utentes, incrementando a sua 
força e resistência muscular. 
Esta IPSS tem sede na freguesia de S. Martinho de Mouros em 
Resende. 
 
 
 
A ADICE, no âmbito do CLDS3G e da Comunidade de Inserção, 
assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com 
rastreios e ações de sensibilização e bem estar, ao longo do dia 
do passado 6 de dezembro. Esta iniciativa reflete a preocupação 
constante da ADICE na preservação da qualidade da assistência 
à saúde dos/as clientes inscritos/as na Comunidade de Inserção 
e dos/as formados/as a frequentar a Formação 3.01 – Qualificação 
de pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade." 
 
 
 

Cáritas de Coimbra lidera redes temáticas da Comissão Euro-
peia  
 
A proposta da Cáritas Diocesana de Coimbra para a chamada das 
Redes Temáticas da Comissão Europeia para 2018 terminou em 1.º 
lugar, com um total de 111 votos. 
A Cáritas de Coimbra, com o apoio da AFEdemy Ltd., apresentou a 
proposta Smart Healthy Age-Friendly Environments como inicia-
tiva estratégica para uma declaração conjunta em 2018. 
 

Mais detalhe... 
 

 
 
 
 

http://www.caritas.pt/site/coimbra/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/caritas-de-coimbra-lidera-redes-tematicas-da-comissao-europeia
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Marcelo promoveu nova reunião sobre sem-
abrigo  
O presidente da República juntou esta terça-feira 
representantes do Governo, das câmaras de Lis-
boa e do Porto, da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa e de cinco associações em mais uma reu-
nião sobre a integração das pessoas sem-
abrigo. A anterior reunião de trabalho sobre esta 
matéria ... 
 

Confederação Nacional de Instituições de Solida-
riedade Social quer que dirigentes das IPSS ...  
Confederação Nacional de Instituições de Solida-
riedade Social quer que dirigentes das IPSS se-
jam voluntários ... a Confederação Nacional de 
Instituições de Solidariedade Social, defende que 
os cargos de direção das IPSS devem ser volun-
tários e por isso os dirigentes não devem receber 
qualquer ... 

Programa criado no Porto auxilia técnicos e crian-
ças no processo de adoção  
Uma investigadora do Porto, em parceria com a 
Segurança Social, criou um programa de forma-
ção para técnicos que trabalham nos processos 
de adoção, que visa ajudá-los a desenvolver es-
tratégias de apoio às crianças e jovens em aco-
lhimento. Para além dos técnicos, o Programa de 
Preparação ... 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                              
 
 

     
Cabaz de alimentos do Programa Operacional de  
Apoio às Pessoas mais  
Carenciadas  (dezembro 2017) 
 

Consulte o Manual na íntegra aqui 
 
 

 

 IMPRENSA 

Raríssimas: Marcelo recebe esta sexta-feira lí-
deres do “sector social”  

Lino Maia, presidente da Confederação Nacio-

nal das Instituições de Solidariedade (CNIS), e 

Manuel Lemos, presidente da Associação das 

Misericórdias, pediram audiência ao Presi-

dente da República e Marcelo Rebelo de Sousa 

não perdeu tempo. Com agenda no Norte, 

aproveita para o encontro, ... 

 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/marcelo-juntou-governo-e-camaras-de-lisboa-e-porto-em-nova-reuniao-sobre-sem-abrigo-8981054.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzcyODM0MzI3OTYwNzgzODcwMjIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNED8BauDkElLmKR0Ts6B7nBZWqV2g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/marcelo-juntou-governo-e-camaras-de-lisboa-e-porto-em-nova-reuniao-sobre-sem-abrigo-8981054.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMzcyODM0MzI3OTYwNzgzODcwMjIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNED8BauDkElLmKR0Ts6B7nBZWqV2g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/141575/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTE0NDkyNzg4Mjc2MDQwNjA5MzUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH0YRRz7Ng6UNNRcSHle-SGt7nFEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/141575/&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTE0NDkyNzg4Mjc2MDQwNjA5MzUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH0YRRz7Ng6UNNRcSHle-SGt7nFEQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/programa-criado-no-porto-auxilia-tecnicos-e-criancas-no-processo-de-adocao-8985335.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMwMTc5Njc4MzQ2NTM5NDgwNTIyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGPn-TgVam0FwhWXljP8YiQ2z7cwg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/programa-criado-no-porto-auxilia-tecnicos-e-criancas-no-processo-de-adocao-8985335.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMwMTc5Njc4MzQ2NTM5NDgwNTIyGWE4OTdmNGNlMjM4OTM0NGI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGPn-TgVam0FwhWXljP8YiQ2z7cwg
http://nutrimento.pt/noticias/manual-de-orientacao-para-a-utilizacao-adequada-do-cabaz-de-alimentos-do-programa-operacional-de-apoio-as-pessoas-mais-carenciadas-po-apmc-2014-2020/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://expresso.sapo.pt/politica/2017-12-14-Rarissimas-Marcelo-recebe-esta-sexta-feira-lideres-do-sector-social&ct=ga&cd=CAEYAyoTMTI1MDc4OTA1NDA5NzQ1ODA0NDIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGQi3HD1Vk9YGujF2u3CSWrCPA1cw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://expresso.sapo.pt/politica/2017-12-14-Rarissimas-Marcelo-recebe-esta-sexta-feira-lideres-do-sector-social&ct=ga&cd=CAEYAyoTMTI1MDc4OTA1NDA5NzQ1ODA0NDIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGQi3HD1Vk9YGujF2u3CSWrCPA1cw


  

  

 
 

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

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

15.12.2017 

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

 
      
2ª edição da Pós Graduação em  
Práticas Artísticas e Inclusão Social 
Esta formação surge como uma oportunidade para formar pro-
fissionais das áreas do trabalho e intervenção social, proporcio-
nando um conhecimento atualizado, quanto aos processos de 
vulnerabilidade social, intervenção capacitadora e abordagens 
em práticas artísticas  para a inclusão social; proporcionar a es-
tes profissionais um amplo e aprofundado conhecimento de ex-

periências nacionais e internacionais no âmbito em práticas artís-
ticas; desenvolver competências para o desenho, desenvolvi-
mento e administração de projetos de intervenção social pela arte 

como abordagem de enorme potencial em processo de inclusão e 
desenvolvimento social de grupos e comunidades. 

Aceda aqui para todas as informações:  
https://fch.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/15726 

 
 

 

    Relatório do Conselho Nacional de Educação                                                        GOS  2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           

             

 

 

 

 

Lino Maia 

https://fch.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/15726

