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A CNIS celebrou no dia 15 de janeiro o seu 37º 

aniversário, dedicado à afirmação dos Valores e 

Identidade da Solidariedade, à sua autonomia e 

empenho na cooperação. 

 

As declarações e recomendações das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, 

proclamadas pelo presidente da CNIS no dia 15 , 

podem ser consultadas aqui, bem como a 

proposta de Estatutos da Confederação da 

Economia Social Portuguesa – CESP. 
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No âmbito da candidatura à “Compensação Remuneratória dos Edu-

cadores de Infância da Rede Solidária, da Educação Pré-Escolar” – 

Ano Letivo 2016-2017, do Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, solicitamos a todas as Instituições que for-

malizaram ou ainda vão formalizar candidatura, que informem a CNIS 

caso tenham procedido à atualização dos salários dos educado-

res de infância, na sequência da publicação dos CCT – Contratos 

Coletivos de trabalho, nos BTE n.ºs 36 e 39, respetivamente de 29 

de setembro e 22 de outubro de 2017, com efeitos a 1 de julho de 

2017.  

É absolutamente fundamental que, no caso de já terem procedido à 

atualização, indiquem: qual o CCT aplicado, data da atualização e data 

do efeito da mesma. 

A CNIS está a colaborar com o IGEFE – Instituto de Gestão Finan-

ceira da Educação, no sentido de considerar a atualização efetu-

ada no cálculo da compensação a atribuir por esta candidatura. 

Deste modo, pedimos que enviem essa informação através do preen-

chimento deste formulário, sob pena desta atualização poder não ser 

refletida no cálculo da compensação remuneratória na candidatura em 

curso.   

Para esclarecimento de dúvidas contactem, por favor, o Departamento 

Técnico da CNIS através do 226 068 614 ou  dep.tecnico@cnis.pt  

 
 
 
Abertura de Candidaturas 
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, da Educação Pré-Escolar” 
– Ano Letivo 2016-2017 

 

A CNIS informa todas as suas as-
sociadas com a resposta Educa-
ção Pré-Escolar, que estão aber-
tas as candidaturas para a Com-
pensação Remuneratória dos 
Educadores de Infância da Rede 
Solidária. 
As candidaturas decorrem de 
15 de janeiro a 05 de fevereiro, 
com período de análise e corre-
ção das mesmas, de 06 a 28 de 
fevereiro, e de reclamação en-
tre 01 e 15 de março de 2018. 
No âmbito do Programa de Ex-
pansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar, para o 

ano letivo 2016-2017, o Estado 
compromete-se a apoiar financei-
ramente as instituições em que a 
remuneração mensal média dos 
educadores de infância seja su-
perior a €1.154,70, conforme es-
tipulado no Despacho dos Gabi-
netes dos Ministros da Educação 
e do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social n.º 8595/2017, 
publicado no D.R. II de 29 de se-
tembro de 2017. 
Sendo este apoio objeto de can-
didatura a apresentar, informa-
mos: 

 Só poderão candidatar-
se as instituições que 
têm acordo de coopera-
ção com o Ministério do 
Trabalho e da Segurança 
Social (MTSS) e Ministé-
rio da Educação (ME), no 
âmbito deste programa; 

 As candidaturas devem 
ser preenchidas, até ao 
dia 5 de fevereiro do 
presente ano, no site do  
Instituto de Gestão Fi-
nanceira da Educação do 
ME, área PEDEPE em:  
http://www.igefe.mec.pt/; 

IMPORTANTE E URGENTE:  

Candidaturas “Compensação 

Remuneratória dos Educadores 

de Infância da Rede Solidária, 

da Educação Pré-Escolar” – 

Ano Letivo 2016-2017 

 

https://goo.gl/forms/md5tco5Lkdbgw8pI3
mailto:dep.tecnico@cnis.pt
http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
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 O apoio financeiro a que 
se referem as presentes 
orientações traduz-se na 
compensação pela dife-
rença entre a remunera-
ção média mensal dos 
educadores de infância 
da Instituição e o valor de 
referência €1.154,70; 

 O apoio financeiro será 
pago em 12 mensalida-
des (setembro a agosto), 
reportadas a 14 presta-
ções mensais, acrescido  

 
 
do adicional para com-
pensação dos encargos 
legais com a Segurança 
Social e com a cobertura 
dos riscos de acidente de 
trabalho e doença profis-
sional; 

 Não serão aceites nem 
candidaturas, nem recla- 
mações às candidaturas 
fora do período supra es-
tipulado; 
 
 

 
 

 Antes de iniciarem a 
elaboração da candida-
tura sugerimos a leitura 
atenta dos documentos 
de apoio às candidatu-
ras disponíveis aqui. 

 
À semelhança dos anos anteri-
ores, a CNIS está disponível 
para esclarecimento de dúvidas 
às suas associadas na elabora-
ção das candidaturas, através 
dos contactos 226 068 614 e 
cnis@cnis.pt 

 
 

 

  
 

                                                                                                             
                                                                           

 
Finanças e Administração Interna - Gabinetes dos 
Secretários de Estado do Orçamento e das  
Autarquias Locais 
 
Despacho n.º 642/2018 - Diário da República n.º 
10/2018, Série II de 2018-01-15  
 
Medida Adicional do Fundo Europeu de Auxilio aos 
Carenciados. 
 
 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais 
 
Despacho n.º 731/2018 - Diário da República n.º 
12/2018, Série II de 2018-01-17  
 
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte 
sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões 
auferidas por titulares residentes na Região Autónoma 
dos Açores para vigorarem durante o ano de 2018. 
 
 

 
Finanças e Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social 

 

Portaria n.º 21/2018 - Diário da Repú-

blica n.º 13/2018, Série I de 2018-01-18 
Portaria que procede à atualização anual 
do valor do indexante dos apoios sociais 
(IAS) – 428,90 € 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social 

 

Portaria n.º 25/2018 - Diário da Repú-

blica n.º 13/2018, Série I de 2018-01-18 
Portaria que estabelece a idade normal de 
acesso à pensão de velhice em 2019 

 

 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
mailto:cnis@cnis.pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114493816/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-01-15&date=2018-01-01&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114493816/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-01-15&date=2018-01-01&dreId=114493809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114528137/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114528135
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114528137/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114528135
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545477/details/maximized?serie=I&day=2018-01-18&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545477/details/maximized?serie=I&day=2018-01-18&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545481/details/maximized?serie=I&day=2018-01-18&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545481/details/maximized?serie=I&day=2018-01-18&date=2018-01-01
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Iva – enquadramento – fornecimento de refeições 
efetuado por uma IPSS a outra IPSS, que não  
tenha por base o desenvolvimento de ações de 
solidariedade social 

 

Balcão 2020 tem nova  
funcionalidade para  
Georreferenciação  
 
O Balcão 2020 já tem dispo-
nível no formulário de preen-

chimento de Candidaturas a 
projetos uma nova Funciona-
lidade para Georreferencia-
ção de Operações (FGO). 

 
 
          
 
 
 

 
 
Curso de formação em sistemas de gestão da qualidade – NP EN ISO 9001:2015 
Implementação e transição 
Lisboa: 29 de janeiro    I   Porto: 19 de fevereiro 
 
Numa organização conjunta do IPQ e do Centro para O Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológico, vai realizar-se nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, no IPQ, em Caparica, e nos 
dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, no porto, o “Curso de Formação em Sistemas de 
Gestão da Qualidade – NP EN ISO 9001:2015”. 

 
 Implementação da NP EN ISO 9001:2015 – consultar aqui 
 Transição para a NP EN ISO 9001:2015 – consultar aqui 
  
As inscrições encontram-se abertas através do preenchimento de um formulário disponível aqui até dia 
29 de janeiro para Lisboa e 19 de fevereiro para o Porto. 
 
 
 

Curso de “Primeiros Socorros”   I   Casa do Povo de Quiaios 

 
Destinada a empregados, desempregados, independente das habilitações escolares.  
2x/semana: 2.ª e 4.ª feira das 19h30 às 22h30. 8 sessões. 
Gratuito e financiado. 
Inscrições e informações:  915578359 ou formacao@casapovoquiaios.com 
  

 

 

 

 

 Ficha Doutrinária n.º 12984, de 04.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Mais detalhe... 

 

FISCALIDADE 

 

 

  FORMAÇÃO  

http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Documents/2018/Programa_SGQ_ImplementacaoI_NP_EN_ISO_9001LisboaPorto_2018.pdf
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Documents/2018/Programa_SGQ_TransicaoII_NP_EN_ISO_9001LisboaPorto_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1NJQktBIEILzwtJATrmhZFZd2xT49aVjkID-2BxxDmf0/edit
https://pt-pt.facebook.com/Centro-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-CPQuiaios-899443100149959/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMA%C3%87%C3%83O.12984.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/balcao-2020-tem-nova-funcionalidade-para-georreferenciacao
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UDIPSS-GUARDA 
 
Seminário «Impacto do Regulamento Geral sobre 
a Protecção de Dados nas IPSS – Novo Regime da 
Protecção de Dados Pessoais» 
Apresentação das conclusões do Estudo de Im-
pacto Sectorial – Tratamento de Dados Pessoais 
nas IPSS 

26 de janeiro 
Inscrições, até 22 de janeiro, aqui 

 
 
 

UIPSSDB-BRAGANÇA 
 
Sessão de Formação “Medidas de Auto  
Proteção e Inspeções Regulares” 
30 de Janeiro 
 
Local: Salão Polivalente da Fundação Betânia 

Programa e inscrições aqui      

 
 

UDIPSS-LEIRIA 
Seminário sobre o “Novo Regulamento de 
Proteção de Dados” 
30 de janeiro  

         
Local: Rua Camilo Santos Barata, nº 3, Cruz 
d’Areia, Leiria 
Programa aqui 

 
 
 
 

   UDIPSS-SANTARÉM 
I Encontro Nacional de Intervenção Social da 
UDIPSS de Santarém 
Tema: “Oportunidades, Desafios e  
Constrangimentos na Intervenção Social” 
Dia 31 de janeiro 
 
Local: Grande Auditório Professor Vaz Portugal - 
Estação Zootécnica Nacional - Vale de Santarém 
Programa aqui 
A entrada é livre, com inscrição obrigatória, aqui 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

http://www.udipss-guarda.org/
http://www.udipss-guarda.org/2018/01/10/inscricoes-seminario-proteccao-dados/
https://rotass.cnis.pt/udipss-braganca/
http://udipss-leiria.pt/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventHOUyX6pL
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/01/ENCONTRO-UDIPSS_PROGRAMA_VF.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Jbg-FQi4WJymVNG_aWaXNQCsLekFHZcWs9UM1TuNgNk/viewform?edit_requested=true
http://udipss-leiria.pt/30jan18-leiria-seminario-novo-regulamento-geral-protecao-dados-saiba-vai-mudar/
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UIPSSDB-BRAGANÇA 
“Novo Regulamento de Proteção de Dados - 
Está preparado?” 
7 de fevereiro 
 

Inscrições aqui 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conferência  
“Já elogiou o seu filho? A importância da auto-estima e confiança” 

 
22 de janeiro   I   18h00 

 
Salão da Casa de S. José (Rua das Fontes, 3 em Évora) 
Será palestrante o psicólogo Bruno Serranito 
Inscrição até ao dia 21, para: marketing.osjo@gmail.com. Participação 
gratuita 
 
 

Festa da Feijoada  

 
28 de janeiro   I   13h00 
 
Antigas Instalações da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense 
 
Uma organização do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével 
e tem como objetivo promover a quem o visita, a degustação de vários 
tipos de feijoada e também a angariação de fundos para a Instituição. 
 
 
 
 
Lançamento do livro Andanças & Contradanças 
(A Aventura da Emigração Portuguesa), de Jerónimo Pamplona 
 
31 de janeiro    I   18h00 
 
Rua Margarida Palla, 23 A - Algés 
 
Uma organização do Forum APOIO 
 
 

http://uipssdb.pt/inscricao-novo-regulamento-geral-de-protecao-de-dados/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NJUDkyPySxuz1zt7gwoye8rSf14DjEpr7Dqldcn1dybGHQ/viewform
https://www.facebook.com/events/394625984262478
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Move.Faro   I   Dia Mundial Conrta o Cancro 
 
4 de fevereiro    I    09h30 
 
Jardim da Alameda, em Faro 
 
É um evento desportivo de cariz social, promovido pela Associação on-
cológica do Algarve em parceria com outras entidades 

Inscrições a partir do dia 19 de janeiro em www.aoa.pt e na página de 

facebook da AOA 
 
 
 
 
 

 

 
  CNIS quer entidade independente para fiscalizar instituições sociais  
À margem da sessão, o padre Lino Maia disse à Renascença que, para garantir a transparência, devia criar-
se uma entidade independente que fiscalizasse as organizações. Como “somos absolutamente a favor da 
transparência, da seriedade e do voluntariado,” disse o presidente da CNIS, ... 
 
 
 
  IPSS. Centro Social Vale do 

Homem completou doze anos  

O Centro Social Vale do Homem 

(CSVH) celebrou o 12.º aniversá-

rio no passado dia 11 de janeiro, 

num jantar de reis que contou 

com a presença do presidente da 

Câmara de Braga, Ricardo Rio. 

Na cerimónia, foi atribuída a dis-

tinção de sócio honorário a Joa-

quim Carcel, ex-presidente da 

Câmara de ... 

 
  Tecnologia. Braga com nova 

“app” para “orientar” estrangeiros  

A aplicação está disponível para 
IOS e Android na App Store e no 
Google Play e resulta de uma 

candidatura efetuada ao FAMI – 
Fundo para o Asilo, a Migração 
e a Integração, traduzindo-se 
numa ferramenta orientadora dos 
serviços importantes para uma 
melhor integração dos migran-
tes através de ... 
 
  Cerca de 27 mil carenciados 
receberam cabaz alimentar em 
dezembro  
A secretária de Estado adiantou 
que das 135 parcerias que foram 
feitas, e que envolvem mais de 
600 entidades, 134 já "estão em 
funcionamento", ... Comunitário 
de Ajuda Alimentar a Carencia-
dos que foi substituído pelo 
FEAC - Fundo Europeu de Au-
xilio às Pessoas Mais Carenci-
adas, salientou. 
 

(A secretária de Estado adiantou 
que das 135 parcerias que foram fei-
tas, e que envolvem mais de 600 en-
tidades, 134 já "estão em funciona-
mento", a receber doze dos 18 pro-
dutos que integram o cabaz alimen-
tar). 
 
 
  População carenciada do 
Bombarral vai ter acesso gratuito 
a medicamentos  
A Rede Solidária do Medica-
mento integra cerca de meia cen-
tena de parceiros, entre as quais 
a Cáritas, a Confederação Naci-
onal das Instituições de Solida-
riedade, a Associação Nacional 
de Farmácias, a Associação Por-
tuguesa da Indústria Farmacêu-
tica e autarquias. Tem como obje-
tivo garantir o ... 

 IMPRENSA 

http://www.aoa.pt/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://rr.sapo.pt/noticia/103059/cnis-quer-entidade-independente-para-fiscalizar-instituicoes-sociais&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE1NzQxMjI5NTE4NzYzMzg0MDAyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH2Kqnp-5f0W_Vdj7Qdx3Dl16pBgQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://vilaverde.net/2018/01/13/ipss-centro-social-vale-do-homem-completou-doze-anos/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzQ2ODIzNjcyMDk4MDIwMDg1NzIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEJg2PG_of78Wh1Ny04plIKzyMrVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://vilaverde.net/2018/01/13/ipss-centro-social-vale-do-homem-completou-doze-anos/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzQ2ODIzNjcyMDk4MDIwMDg1NzIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEJg2PG_of78Wh1Ny04plIKzyMrVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://vilaverde.net/2018/01/16/tecnologia-braga-com-nova-app-para-orientar-estrangeiros/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM5MDYwNzA0MTk3MDQzMzY1NzQyGWFkNGQ2ZmMwYmQ3OWM1ZDU6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFokKA0KOHNTPGnzpQmi0b2y27eRA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://vilaverde.net/2018/01/16/tecnologia-braga-com-nova-app-para-orientar-estrangeiros/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM5MDYwNzA0MTk3MDQzMzY1NzQyGWFkNGQ2ZmMwYmQ3OWM1ZDU6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFokKA0KOHNTPGnzpQmi0b2y27eRA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/cerca-de-27-mil-carenciados-receberam-cabaz-alimentar-em-dezembro&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM1ODk2MTk1ODY0NTM1MjQ1MzEyGWE4ZTZhY2ZmMDY1YzBjOTg6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHXWr65JiT9ejHUfC_bZEB0g2y2aQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/cerca-de-27-mil-carenciados-receberam-cabaz-alimentar-em-dezembro&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM1ODk2MTk1ODY0NTM1MjQ1MzEyGWE4ZTZhY2ZmMDY1YzBjOTg6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHXWr65JiT9ejHUfC_bZEB0g2y2aQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/cerca-de-27-mil-carenciados-receberam-cabaz-alimentar-em-dezembro&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM1ODk2MTk1ODY0NTM1MjQ1MzEyGWE4ZTZhY2ZmMDY1YzBjOTg6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHXWr65JiT9ejHUfC_bZEB0g2y2aQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/populacao-carenciada-do-bombarral-vai-ter-acesso-gratuito-a-medicamentos&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY5NTE1OTM3MzY3Nzc2MTg3MDAyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHM5JWD24MzsDu5s0d3jj10WCSRWA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/populacao-carenciada-do-bombarral-vai-ter-acesso-gratuito-a-medicamentos&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY5NTE1OTM3MzY3Nzc2MTg3MDAyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHM5JWD24MzsDu5s0d3jj10WCSRWA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/populacao-carenciada-do-bombarral-vai-ter-acesso-gratuito-a-medicamentos&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY5NTE1OTM3MzY3Nzc2MTg3MDAyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHM5JWD24MzsDu5s0d3jj10WCSRWA
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Cerimónia de entrega do Prémio António Sérgio 2017 | 22 de janeiro | Coimbra 

A Cerimónia Pública de entrega do Prémio, nesta 6.ª edição, vai realizar-se em Coim-
bra, na Antiga Igreja do Convento São Francisco, no dia 22 de janeiro de 2018. 

Programa 

Inscrições 

Candidaturas Vencedoras e Menções Honrosas 

 

 

 

 

 

Convite à participação  

 

A DGPC convida todas as entidades públicas e privadas a partici-

parem ativamente no Ano Europeu do Património Cultural, através 

da organização de atividades no âmbito dos objetivos do AEPC 

2018, contribuindo para reavivar e reforçar a ligação das pessoas e 

das comunidades com o seu património, com as suas tradições, os 

seus saberes e os seus lugares. 

 

Poderão aceder a toda a informação neste site e inserir on-line as 

iniciativas que tencionem promover no âmbito do AEPC. 

 

 

 

 

 
Estratégia Nacional para a  

Igualdade e a Não Discriminação contém visão de longo prazo para um progresso sustentável 

 

A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual, encontra-se 

em consulta pública até 15 de fevereiro. 

 

 

Síntese, em língua portu-

guesa, do estudo dirigido 

pelos professores José 

Luís Monzón e Rafael Cha-

ves (CIRIEC Espanha) e 

publicado pelo Comité 

Económico e Social Euro-

peu. 

Ver Documento 

http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2018/01/Programa-Pr%C3%A9mio-Ant%C3%B3nio-S%C3%A9rgio-2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ7WuFq3QOQu9HIl768ujoYo3b18G2xzB5OrGiIA1yvcOUkw/viewform
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2018/01/Candidaturas-Vencedoras-e-Menções-Honrosas.pdf
http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/index.php/formulario/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/consulta-publica?i=231
http://www.cases.pt/cerimonia-publica-solene-premio-antonio-sergio-2017-22-janeiro-coimbra/
http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-pt-n.pdf
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Respostas da RNCCI – dez. 2017 
(Fonte: ACSS) 

Nº de lugares existentes por 

tipologia 

ECCI 5.852 

UAP* 10 

EAD 24 

RA 27 

RAMa 24 

RAMo 24 

RTA 19 

RTA-A 6 

UC 811 

UCIP (Nível 1) 10 

UCP 169 

ULDM 4.703 

UMDR 2.548 

USO 55 

USO/IA 10 

*UAP – Unidade Ambulatória Pediátrico                                                                                 

 Lino Maia 

                        - online - 


