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FERIADO DE CARNAVAL 
 

No âmbito das relações laborais entre as IPSS e os 
seus trabalhadores, a 3ª feira de Carnaval constitui 

feriado, podendo, no entanto, ser observado outro dia, 
em substituição daquele, mediante acordo entre a Instituição 

e o trabalhador – artº 235º, 2 do Código de Trabalho 

 

 

A questão relativa à prestação de trabalho normal em dia  

feriado tem a sua resposta no artº 269º, 2 do Código do  

Trabalho: "O trabalhador que presta trabalho normal em  

dia feriado em empresa não obrigada a suspender o  

funcionamento nesse dia tem direito a descanso compensatório 

 com duração de metade do número de horas prestadas 

 ou a acréscimo de 50% da retribuição correspondente,  

cabendo a escolha ao empregador." 

 

A modalidade compensatória - descanso ou retribuição –  

é dada em alternativa, cabendo à Instituição defini-la. 

Ou uma - ou outra. 

 

Se a folga coincide com dia feriado, não há trabalho em  

dia feriado - nem normal, nem suplementar. 

 

Não há nenhuma compensação. 
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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 

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
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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/; 

 
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 

Abertas as inscrições para o programa PIEE-IPSS 

(Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS) 

 

Inscrições abertas de 25 de janeiro a 15 de fevereiro 

 
Como anteriormente anunciado, foi estabelecida uma parceria entre a RNAE - Associação das Agências 
de Energia e Ambiente (Rede Nacional) e a CNIS para que todos os seus associados possam ter a opor-
tunidade de participar num Programa Integrado de Eficiência Energética. 
 
O Programa tem como objetivo principal sensibilizar e capacitar os colaboradores das Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS) para a temática da Eficiência Energética, através da criação de uma 
rede de Coordenadores Internos de Energia (CIE). 
 
Pretende-se que os referidos Coordenadores adquiram competências, no âmbito de um conjunto de 
Workshops formativos gratuitos, para atuar como transmissores de informação para os muitos milhares de 
utentes e colaboradores que utilizam os serviços das IPSS, promovendo uma alteração nas atitudes, nos 
comportamentos e nos hábitos de consumo de energia.  
 
No atual contexto de crise económica, social e ambiental, a redução dos consumos de energia trará bene-
fícios económicos, nomeadamente ao nível da poupança de energia elétrica nas Instituições.  
Conheça todos os pormenores no site do programa  http://www.piee-ipss.pt/  e inscreva a IPSS de que é 
responsável, através do preenchimento do formulário de inscrição. 

 

http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
mailto:cnis@cnis.pt
http://www.piee-ipss.pt/
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Adjunto 

Decreto Regulamentar n.º 2/2018 - Diário da República n.º 

17/2018, Série I de 2018-01-24 
Regula as condições de organização e funcionamento das es-
truturas de atendimento, das respostas de acolhimento de 
emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacio-
nal de apoio às vítimas de violência doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
 
Declaração de Retificação n.º 63/2018 - Diário da República n.º 17/2018, Série II de 2018-01-24  
Declaração de retificação do Despacho n.º 84-A/2018, de 29 de dezembro, publicado no 1.º Suplemento, 2.ª 
série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2018
 
Despacho n.º 984/2018 - Diário da República n.º 19/2018, Série II de 2018-01-264581150 
Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de 
preenchimento 

(NOTA: Este decreto-regulamentar define novas regras de organi-
zação e funcionamento das seguintes estruturas da rede nacional 
de apoio às vítimas de violência doméstica: 
        estruturas de atendimento 
        respostas de acolhimento de emergência 
        casa de abrigo 
 

As estruturas de atendimento são equipas técnicas que atendem, 

apoiam e encaminham vítimas de violência doméstica. 
 
As respostas de acolhimento de emergência são casas que aco-

lhem vítimas de violência doméstica em situação de emergência 
por um período máximo de 15 dias ou, em casos excecionais, até 
30 dias, para garantir a sua proteção imediata. 
 
As casas de abrigo são casas que acolhem vítimas de violência 

doméstica pelo período máximo de um ano, para assegurar o seu 
acompanhamento e proporcionar condições de segurança. 
Os serviços de atendimento, encaminhamento, acolhimento e apoio 
são gratuitos. Nas casas de acolhimento de emergência e nas ca-
sas de abrigo, as vítimas podem ser acompanhadas das/os fi-
lhas/os que delas dependam, que podem ser: 
       »  menores 
       »  maiores com deficiência  
 
Entidades promotoras: entidades do setor social e solidário; orga-
nizações não-governamentais; entidades públicas. 

LEGISLAÇÃO 

 

 

Curso de “Primeiros Socorros”   

Casa do Povo de Quiaios 
 
Destinada a empregados, desempre-
gados, independente das habilita-
ções escolares.  
 
2x/semana: 2.ª e 4.ª feira das 19h30 
às 22h30.     8 sessões. 
 
Gratuito e financiado. 
 
Inscrições e informações:  
915578359 ou formacao@casapo-
voquiaios.com 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561723/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561723/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114555230/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114555227
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114581150/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114581146
https://pt-pt.facebook.com/Centro-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-CPQuiaios-899443100149959/
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 Número de entidades promotoras                                  Número de entidades parceiras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      

 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zero Carimbos no Portugal 2020 

O Governo anunciou no dia 18 de janeiro, o fim da obrigação de carimbar os documentos imputados 
aos projetos co-financiados por Fundos da União Europeia, sublinhando a importância desta medida 
para reduzir a burocracia na execução dos projetos. 
Ler mais … 

 
                                                                                                                   

 
Candidatura no âmbito do Plano de Ação para a Integração de Nacionais 
de Países Terceiros 
Até 1 de março de 2018 

Esta candidatura insere-se no âmbito do Plano de Ação para a Integração de Nacionais de Países Tercei-
ros, adotado pela Comissão Europeia, em 7 de junho de 2016, para cofinanciamento de projetos em cinco 
áreas temáticas prioritárias.      
Toda a informação pode ser consultada aqui. 

  
 

  CANDIDATURAS 

Estatísticas 
Atividades de Enriquecimentos Curricular - 2016/2017    I   DGEEC 

II.3. Número de entidades parceiras no apoio à família

N %

Total   755 100,0

Associação de pais e 

encarregados de 
  324 42, 9 

Autarquia   228 30, 2 

IPSS   131 17, 4 

Outra   72 9, 5 

N.º de entidades

Tipo

Associaçã
o de pais 

e 
encarrega

dos de 
educação

324

Autarquia
228

IPSS 131

Outra
72

GII.3. Número de entidades parceiras (apoio à 
família)

http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/70467/20170118_PPT-ZeroCarimbos.VF_16_09.pdf/c9da7e66-f44b-4665-be83-eea8358ebda1
https://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/FAMI---Integra%C3%A7%C3%A3o-de-Nacionais-de-Pa%C3%ADses-Terceiros---Convite-da-Comiss%C3%A3o-Europeia-%C3%A0-apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-candidaturas-.aspx
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Publicação sobre estudos de caso no âmbito do  
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas  
que reúne projetos financiados em toda a União Europeia, em 2017. 

 

   Mais informações sobre o FEAD. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 
 
 
 

 
Regras de Informação e Comunicação para os  
Beneficiários do PO APMC.  

 
Circular Informativa nº 01/UGI/2018,  
de 19 de janeiro aqui 

 

 

3ª Edição I Candidaturas até 18.fevereiro 

O Premio BPI Solidário tem como 

objetivo apoiar projetos que promo-

vam a melhoria das condições de vida 

de pessoas que se encontrem em si-

tuação de pobreza e exclusão social. 

Toda a informação aqui 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/FEAD_CaseStudies2017.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=pt
https://rotass.cnis.pt/udipss-braganca/
http://udipss-leiria.pt/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventHOUyX6pL
http://udipss-leiria.pt/30jan18-leiria-seminario-novo-regulamento-geral-protecao-dados-saiba-vai-mudar/
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/70605/CI_01.UGI.2018_Regras_Inf_Comunic_Beneficiarios_POAPMC+%28005%29.pdf/eeb72db9-22d1-4e39-af92-81af7abd1d29
http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-solidario
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   UDIPSS-SANTARÉM 
I Encontro Nacional de Intervenção Social da 
UDIPSS de Santarém 
Tema: “Oportunidades, Desafios e Constran-
gimentos 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 

 
 
 

UIPSSDB-BRAGANÇA 
“Novo Regulamento de Proteção de Dados - 
Está preparado?” 
7 de fevereiro 
 

Inscrições aqui 
 

 
 

Assinatura de protocolos de parceria 
 
A URIPSS-Algarve assinou no dia 24 de Janeiro 
de 2018, dois protocolos de parceria, que têm 
como objetivo a prestação de serviços de con-
sultoria fiscal / contabilística, formação e tam-
bém apoio jurídico. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Grupo da APC participa no encontro “Isto é PARTIS” 
 
27 de fevereiro     I   19h00 
 
Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian 
Nos seus mais de 20 anos de carreira, os 5ª Punkada já fizeram muita 
coisa e tocaram nos mais variados palcos, em Portugal e no estrangeiro, 
mas esta vai ser uma estreia: tocar com músicos de uma orquestra de 
câmara. Os quatro membros do grupo pop/rock da APCC irão dividir o 
palco com o grupo Notas de Contacto e instrumentistas da Orquestra de 
Câmara Portuguesa. 

https://rotass.cnis.pt/noticias/
https://rotass.cnis.pt/noticias/
https://docs.google.com/…/1Jbg-FQi4WJymVNG_aWaXNQCsLek…/edit
http://uipssdb.pt/inscricao-novo-regulamento-geral-de-protecao-de-dados/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NJUDkyPySxuz1zt7gwoye8rSf14DjEpr7Dqldcn1dybGHQ/viewform
https://rotass.cnis.pt/uripss-algarve/
https://rotass.cnis.pt/uripss-algarve/
http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=6446
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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 
 
 
 
Move.Faro   I   Dia Mundial Contra 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 
 
 
Programa grupal de educação Parental:  
 "Mais família, mais criança" 
 
7 de fevereiro     I     19.30h-21.30h, 4ªf ao longo de 12 semanas 
 
Sede da APDAF 
 
Inscrições gratuitas. 
Mais informações sobre o Programa aqui 
 
 
1º Open Ténis APPACDM Viana do Castelo 
      
22 de fevereiro   I    10h00 
            
Clube de Ténis de Viana 
 

https://www.facebook.com/events/394625984262478
http://www.aoa.pt/
https://www.facebook.com/events/321228138383810/
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No passado dia 19 de janeiro, a APECI- Associação Para a Educação de 
Crianças Inadaptadas recebeu a visita do Bispo D. Joaquim Mendes e do 
Cónego Daniel, pároco de Torres Vedras.  
 
Os nossos utentes, colaboradores e membros da Direção ficaram extrema-
mente felizes com a iniciativa, tendo recebido os nossos convidados com 
uma alegria contagiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CNIS defende criação de autoridade independente para fiscalizar setor social  
Respondendo a questões dos deputados sobre a fiscalização das IPSS, o padre Lino Maia disse que "tem 
diminuído em qualidade e em número o acompanhamento da Segurança Social às instituições e tem aumen-
tado a fiscalização". "Às vezes [a fiscalização] até parece excessiva, o que parece ... 
 

Segurança Social fiscaliza demais e acompanha de menos, diz CNIS  
O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), padre Lino Maia, con-
sidera que a Segurança Social fiscaliza demais e acompanha de menos as instituições. Lino Maia falava na 
comissão parlamentar da Segurança Social e Trabalho, onde foi ouvido no âmbito do ... 
 
 
 
Associação Bagos d´Ouro já 
ajudou 52 alunos de meios 
desfavorecidos  
 
A Associação Bagos d´Ouro 
tem a intenção de alargar a 
promoção do sucesso escolar 
de crianças carenciadas. 
Trata-se de uma IPSS que tra-
balha em concelhos do interior 
norte, na região do Douro. 
Desde 2010 já ajudou 52 alu-
nos, de meios desfavorecidos 
a inverter um percurso escolar 
negativo. 
 

Lisboa: Eugénio Fonseca reconduzido na presidência da Confedera-
ção Portuguesa do Voluntariado  
A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) reconduziu Eu-
génio Fonseca como presidente do organismo para 2018-2022 e os 
órgãos sociais eleitos vão tomar posse após a assembleia geral da 
instituição, que começa hoje às 17h00, em Lisboa. 
 
 
Programa que leva medicamentos aos mais carenciados vence Pré-
mio António Sérgio  
Os prémios da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 
(CASES) foram entregues esta segunda-feira numa cerimónia que 
decorreu na antiga igreja de São Francisco, em Coimbra, onde es-
teve presente o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial, Vieira da Silva. 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/cnis-defende-criacao-de-autoridade-independente-para-fiscalizar-setor-social_n1054078&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM1MzQ2Nzc4NzI2MjkyNjM2MzYyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFP-ctqBldrPJxJKzYPsbF8GDdorA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://rr.sapo.pt/noticia/103812/seguranca-social-fiscaliza-demais-e-acompanha-de-menos-diz-cnis%3Futm_source%3Dcxemdestaque&ct=ga&cd=CAEYBSoTOTY0NTg2NDkxOTA2NzI0Mjc5MzIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHwVPSHDKcHZ3WDiA7sD_ixpLb9vQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/associacao-bagos-douro-ja-ajudou-52-alunos-de-meios-desfavorecidos_v1053416&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk1NzAxNDIzMjAyMjEyMzU5OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGP5Dnlf1BJdf_hWReDXqGkciuAyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/associacao-bagos-douro-ja-ajudou-52-alunos-de-meios-desfavorecidos_v1053416&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk1NzAxNDIzMjAyMjEyMzU5OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGP5Dnlf1BJdf_hWReDXqGkciuAyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/associacao-bagos-douro-ja-ajudou-52-alunos-de-meios-desfavorecidos_v1053416&ct=ga&cd=CAEYACoTMTk1NzAxNDIzMjAyMjEyMzU5OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGP5Dnlf1BJdf_hWReDXqGkciuAyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/lisboa-eugenio-fonseca-reconduzido-na-presidencia-da-confederacao-portuguesa-do-voluntariado/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAyMzE5ODQ3MjUzODkxMzc2MTEyG2ZmNDQ5OWU0NTM4MGUyNTM6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNGxoPNkE_cP9la6o2hG1lMbkghYfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/lisboa-eugenio-fonseca-reconduzido-na-presidencia-da-confederacao-portuguesa-do-voluntariado/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAyMzE5ODQ3MjUzODkxMzc2MTEyG2ZmNDQ5OWU0NTM4MGUyNTM6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNGxoPNkE_cP9la6o2hG1lMbkghYfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2018/01/22/programa-que-leva-medicamentos-aos-mais-carenciados-vence-premio-antonio-sergio/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE1NzMxNDIyNTUyMDA1NDYwNzgyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH9vuofoGb84YFtyOnzNJWTU577qw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2018/01/22/programa-que-leva-medicamentos-aos-mais-carenciados-vence-premio-antonio-sergio/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE1NzMxNDIyNTUyMDA1NDYwNzgyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH9vuofoGb84YFtyOnzNJWTU577qw
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Alcácer do Sal recebe “Chama 
da Solidariedade”  
A iniciativa pretende difundir os 
valores que unem as diferen-
tes instituições de solidarie-
dade e apelar ao espírito co-
munitário. A sua organização é 
da responsabilidade da Confe-
deração Nacional das Insti-
tuições de Solidariedade e 

  
 
Programa que leva medicamentos aos mais carenciados vence Pré-
mio António Sérgio  
Os prémios da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 
(CASES) foram hoje entregues numa cerimónia que decorreu na an-
tiga igreja de São Francisco, em Coimbra, onde esteve presente o mi-
nistro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. 
O programa Abem ... 
 

da União Distrital das Instituições 
de Solidariedade … 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
O Conselho Económico e 
Social leva a efeito no dia 9 
de fevereiro no CCB (sala 
Luís de Freitas Branco), Lis-
boa, das 9h às 13h a  Confe-
rência “O Futuro da UE: Or-
çamento da União e Portu-
gal. 
 
Consultar programa  
Inscrição AQUI 

 
 

Guidelines da OMS para os  
Cuidados Integrados às  
Pessoas Idosas 

 
Pode ser consultado aqui 

 

 

 

Mestrado em Gerontologia e Cuidado Geriátrico  

Instituto de Ciências da Saúde- Universidade Católica Portuguesa 

Abertas Candidaturas: 3 a 26 jan 2018 

Contacte-nos: http://www.candidaturas.porto.ucp.pt/pt/MEST-geriatria-cuidado-geriatrico 

 

O envelhecimento da população é hoje um fe-
nómeno peculiar único na história da Humani-
dade: se, por um lado, a esperança de vida tanto 

à nascença como aos 65 e mais anos nunca foi 
tão elevada, também nunca foram os índices de 

 

envelhecimento, de doença e de dependência 
das pessoas idosas. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://antenamirobriga.pt/alcacer-do-sal-recebe-chama-da-solidariedade/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzkwNjg4MTQ2NjE4NTcwMDA0NjIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEZbFGiz91vW2UMazfW8WGEWn6ARQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://antenamirobriga.pt/alcacer-do-sal-recebe-chama-da-solidariedade/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzkwNjg4MTQ2NjE4NTcwMDA0NjIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEZbFGiz91vW2UMazfW8WGEWn6ARQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/programa-que-leva-medicamentos-aos-mais-carenciados-vence-premio-antonio-sergio_n1053651&ct=ga&cd=CAEYACoTNDEzOTU3MDYxMzMwNTc1MDUzODIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHBfl4LcjrhlLEcnlfdTlrWH4R6uQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtp.pt/noticias/pais/programa-que-leva-medicamentos-aos-mais-carenciados-vence-premio-antonio-sergio_n1053651&ct=ga&cd=CAEYACoTNDEzOTU3MDYxMzMwNTc1MDUzODIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHBfl4LcjrhlLEcnlfdTlrWH4R6uQ
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/01/Programa-CES.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvv8ON1uRIZe4P4qIRrG2_03-61JuSdmJCrno_-JbbnSTQg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258981/1/9789241550109-eng.pdf?ua=1
http://www.candidaturas.porto.ucp.pt/pt/MEST-geriatria-cuidado-geriatrico
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O envelhecimento, naturalmente relacionado com 
a longevidade, tem sido acompanhado, no seu  

 

conjunto, por défices no autocuidado e por inca-
pacidades para o desenvolvimento de atividades 
a diferentes níveis, agravados pelas doenças 
mais prevalentes nesta fase da vida. 

Em Portugal aumentam progressivamente o nú-
mero de pessoas idosas residentes em estruturas 
de apoio ou acompanhados no seu domicílio por 
diferentes equipas de cuidadores; mas os resi-
dentes apresentam em média cerca de 80 anos 
de idade e múltiplas patologias, e são cada vez 
mais as pessoas dependentes no autocuidado e  

 

 

com défices funcionais e cognitivos. Estas pes-
soas carecem de ajuda especializada. 

Neste contexto, apresentamos um plano de estu-
dos claramente vocacionado para a promoção da 
saúde e cuidados geriátricos, sem descurar as 
questões éticas, jurídicas, a investigação contex-
tual específica e a problemática que as famílias e 
as estruturas de apoio enfrentam para a assistên-
cia nesta faixa etária, esperando-se contribuir 
para capacitar os profissionais com responsabili-
dades assistenciais e de gestão destas estruturas 
para a promoção da dignidade e do conforto das 
pessoas assistidas nesta fase da suas vidas

Objetivos e Resultados Esperados 

O curso de mestrado em Gerontologia e Cuidado Geriátrico visa: 

- Formar profissionais da área da saúde com visão integradora e capacidade transformadora, fundamentada 
em valores éticos e culturais, para intervenção multiprofissional e interdisciplinar junto da população mais 
idosa, particularmente em estruturas residenciais e de apoio social. 

- Promover uma cultura de inovação e criatividade na promoção do envelhecimento com mais saúde, pelo 
desenvolvimento de projetos de intervenção e de investigação com famílias, instituições e contextos que 
integram pessoas idosas. 

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 

 

 

 


