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XXVI Dia Mundial do Doente
11 de fevereiro 2018

O Dia Mundial do Doente, foi instituído a 11 de
Fevereiro de 1992 pelo Papa João Paulo II e é
celebrado com o intuito de apelar à
humanidade para que seja promovido um
serviço de maior atenção à pessoa doente.
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O período de análise e correção das candidaturas para
compensação remuneratória dos Educadores de Infância
da Rede Solidária para o ano letivo 2016-2017 decorre
entre 06 e 28 de fevereiro. À semelhança do ano anterior,
aquando da identificação de possíveis erros pelo IGEFE,
será enviado um e-mail à instituição de alerta para
consultar a plataforma e proceder à sua correção. Contudo,
a CNIS aconselha que, para além da verificação de todos
os valores candidatados, através da simulação disponível
para impressão aquando da submissão da candidatura, a
Instituição vá consultando o respetivo estado na plataforma
(exemplo do manual de apoio, abaixo) confirmando se
necessita de correção.
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LEGISLAÇÃO
Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º 39/2018 - Diário da República n.º 28/2018, Série I de
2018-02-08114655024
Recomenda ao Governo o alargamento da rede das creches e dos equipamentos de apoio à infância
Extrato:

- Proceda a um levantamento das necessidades existentes ao nível da resposta social das creches, considerando o impacto destes equipamentos no desenvolvimento demográfico.

2 - Promova o levantamento de todos os equipamentos existentes para apoio à infância, designadamente creches, desdobrando-o por resposta
pública, resposta do setor social e resposta privada, e avalie a necessidade da sua reabilitação
e ou recuperação, bem como da construção de
novos, em função desse levantamento.

━━━━━━◇◆◇━━━━━━
Relações Laborais I Afixações obrigatórias

Consultar aqui

Fonte: ACT

Não dispensa a consulta da legislação em vigor, nomeadamente:
 Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro – Código do Trabalho
 Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro - Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho
 Lei n.º 98/2009 de 4 de Setembro - Regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profis-

sionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionai

━━━━━━◇◆◇━━━━━━
Jardins de Infância da Rede Privada: IPSS I

Relatórios individuais

Fonte: IGEC

Disponibilizam-se, a partir do ano letivo 2016-2017, os diversos relatórios objeto de
divulgação pública, por jardim de infância / escola, homologados e distribuídos por
concelho.
Ler mais …
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CANDIDATURAS

INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO I CONCURSOS ABERTOS
EQUIPAMENTOS SOCIAIS
NORTE - Programa Operacional Regional do Norte
Data de início: 07-02-2018 | Data de encerramento: 30-06-2018 I 3 fases
- CIM - Alto Minho: AVISO NORTE-42-2018-11

- CIM – Cávado: AVISO NORTE-42-2018-15

- CIM - Alto Tâmega: AVISO NORTE-42-2018-12

- CIM – Douro: AVISO NORTE-42-2018-16

- Área Metropolitana do Porto: AVISO NORTE-42-

- CIM - Tâmega e Sousa: AVISO NORTE-42-

2018-13

2018-17

- CIM – Ave: AVISO NORTE-42-2018-14

- CIM - Terras de Trás-os-Montes: AVISO
NORTE-42-2018-18

CENTRO - Programa Operacional Regional do Centro
Apoio ao investimento em infraestruturas e equipamentos sociais
Data de início: 07-02-2018 | Data de encerramento: 30-04-2018
AVISO CENTRO-42-2018-07

LISBOA - Programa Operacional Regional de Lisboa
Investimentos em infraestruturas Sociais:
Creches - PDCT AML
Data de início: 06-02-2018 | Data de encerramento: 29-06-2018

Cuidados Continuados Integrados
Data de início: 06-02-2018 | Data de encerramento: 31-07-2018

AVISO LISBOA-42-2018-08

AVISO LISBOA-42-2018-09
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ALENTEJO 2020 - Programa Operacional Regional do Alentejo
INVESTIMENTOS NA ÁREA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS - PACTOS
Data de início: 07-02-2018 | Data de encerramento: 28-06-2018
AVISO ALT20-42-2018-09

ALG - Programa Operacional Regional do Algarve
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Data de início: 07-02-2018 | Data de encerramento:
17-09-2018
AVISO ALG-42-2018-05

Para aceder a estes Avisos e restante informação, consulte https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto

EEA Grants I Fundo de Cooperação Regional do EEE e da Noruega
Convite aberto para propostas: Prazo 01.07.2018
A cooperação
transfronteiriça
e transnacional
é um dos principais fatores
para encontrar
soluções compartilhadas para os desafios
comuns da Europa. Em reconhecimento disso, os países
doadores do EEE e as subvenções da Noruega - Islândia, Liechtenstein e Noruega -

para o período EEA e subvenções da Noruega 2014-2021
aumentaram o seu financiamento para promover essa colaboração.
O fundo de 34,5 milhões de euros apoia a cooperação na
forma de partilha de conhecimentos, intercâmbio de boas
práticas e capacitação em todos os sectores prioritários do

EEE e subvenções da Noruega
2014-2021:
- Inovação, pesquisa, educação
e competitividade;
- Inclusão social, emprego juvenil e redução da pobreza;
- Ambiente, Energia, Mudança
Climática e Economia de
Baixo Carbono;
- Cultura, sociedade civil, boa
governação e direitos e liberdades fundamentais;
- Justiça e Assuntos Internos.

Informação completa aqui

Abertas as inscrições para o programa PIEE-IPSS
(Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS)
Inscrições abertas até 15 de fevereiro
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.
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Lançamento da edição 2018 do Prémio de Excelência – Sistema
Português da Qualidade (PEX-SPQ)

O Prémio de Excelência – Sistema Português da Qualidade (PEX_SPQ) visa promover o reconhecimento
público das organizações que se distingam pelos resultados obtidos através da implementação dos métodos de Gestão pela Qualidade Total no Caminho para a excelência.
Candidaturas até 28 de fevereiro de 2018
Formulário de Intenção para o setor público, cooperativas, associações e outras entidades sem fins
lucrativos aqui
Formação de públicos estratégicos para a obtenção da especialização em Igualdade de Género (e formação
complementar em TIC)
Duração de 58h e com início em fevereiro de 2018
.
Este curso é gratuito (+ subsídio de alimentação)
Links para mais informações: Pós laboral ; aos sábados

SEGURANÇA SOCIAL

FISCALIDADE

Atualizados em fevereiro.2018:
» Código dos Regimes Contributivos do Sistema Pre-

videncial de Segurança Social – Redação em vigor
» Guia “Proteção social - maternidade, paternidade e
adoção”;

» Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdência de Segurança Social - Entidade Empregadora;

Despacho n.º 45/2018-XXI, de 02/02,
do SEAF
Fase de conclusão do processo de revisão do pacote legislativo referente à Declaração de Informação Empresarial Simplificada (IES).
Ver pdf aqui

» Guia Prático Proteção Jurídica
» Declaração de Remunerações
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-BRAGA
Sessão de Informação/esclarecimento em Parceria com a ACT
Dia: 22 de fevereiro I 14h30 I auditório da Universidade Católica de Braga
Temas da Sessão: Segurança e Saúde no Trabalho
nas IPSS; Apresentação das campanhas da ACT
(Dr. Francisco Esteves); Obrigações Legais das
IPSS (Dra. Manuela Gonçalves); As IPSS e o Normativo Laboral Aplicável (Dra. Andrea Lopes).
Haverá ainda um espaço para debate e esclarecimentos
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deverá ser
realizada até dia 20 fevereiro de 2018 para: geral@udipss-braga.pt

UDIPSS-SETÚBAL
Sessões de Informação
“Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados:
Impacto para as IPSS”
Horário: 14h00 – 17h00
Datas/concelhos:

 20 de fevereiro – Almada, Seixal e Sesimbra I Junta
de Freguesia de Amora

Inscrições obrigatórias
Entrada livre

 22 de fevereiro – Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete
 28 de fevereiro – Grândola, Alcácer do Sal e Santiago
do Cacém
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Noite de Poesia
“O Poeta é Interprete de Poesia”
21 e fevereiro

I

21h00

Forum Apoio
Participação gratuita I Informações: 214120257/962980205

1º Open Ténis APPACDM Viana do Castelo
22 de fevereiro I

10h00

Clube de Ténis de Viana

NÓS - Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente
Newsletter referente aos meses de janeiro e fevereiro de 201,pode ser
consultada aqui.
A “NÓS” desenvolve a sua ação nos concelhos do Barreiro e Moita,
com sede no Barreiro, e foi criada por iniciativa de um grupo de pais
de crianças e jovens portadores de deficiência profunda.

Venda Solidária Alzheimer Portugal
Rua Tomás da Anunciação, 112A, Campo de Ourique, Lisboa
De 2ª a 6 ª das 11h às 17h I Sábado das 11h às 13h
As verbas angariadas revertem a favor do Programa «Apoio na Incontinência», um projeto que oferece apoio aos associados para a obtenção
de materiais para a incontinência, mediante uma candidatura.
São vários os produtos que poderá encontrar na Venda Solidária, desde
bijutaria, artigos de decoração, artesanato ou obras de arte.
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Realizou-se, no passado dia 31 de Janeiro, o I ENCONTRO
NACIONAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL DA UDIPSS DE
SANTARÉM.
Para além de termos podido contar com a presença da Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, Dra.
Cláudia Joaquim, contamos ainda com a presença de nomes
de relevo na área social que partilharam, práticas e saberes
com a numerosa, interessada e participativa assistência que
esteve presente no Grande Auditório Professor Vaz Portugal
na Estação Zootécnica Nacional.
Contámos com a presença de diversas individualidades, nomeadamente, o Sr. Diretor do Centro Distrital de Segurança
Social de Santarém, os Senhores Diretores Adjuntos do IEFP de Santarém, Membros dos Corpos Gerentes
da UDIPSS de Santarém, dirigentes e técnicos das nossas Associadas e de outras congéneres.
Os temas em debate foram aliciantes.
Falou-se de Políticas Públicas e Trabalho Social, contando com o testemunho de Cláudia Mendes de
Almeida, responsável pelo Centro de Recursos Comunitários da SCM de Caldas da Raínha.
Debateu-se a dicotomia entre o Conhecimento Científico e a Intervenção Social; os testemunhos da
Professora Doutora Stella Bettencourt da Câmara e da Professora Doutora Maria João Leote de Carvalho
foram emocionantes, tendo em conta que estes testemunhos abordaram dois temas muito importantes e,
cada vez mais actuais, - os idosos - mudança de paradigma, delinquência juvenil e a institucionalização de
crianças e Jovens.
Por último discutiu-se um tema que é transversal às nossas organizações: Trabalho
em Rede, que contou com a participação do Dr. Marques Domingues, Presidente
da Animar e da Dra. Raquel Gonçalves da Confederação Portuguesa do Voluntariado.
Este Encontro teve Coordenação Científica da Professora Doutora Perpétua Santos Silva e da Professora Doutora Lia Pappámikail, ambas docentes da ESES - Escola Superior de Educação de Santarém, com a qual foi assinado um Protocolo de
Cooperação tendo as instituições sido representadas neste ato pelo Sr. Diretor da
ESES, Engº. Nuno Bordalo Pacheco e pelo Sr.Presidente da Direção da UDIPSS
de Santarém, Eduardo Mourinha."

IMPRENSA
Quarenta organizações entregam ao Governo proposta de Estatuto do Cuidador Informal
A plataforma propõe também que o cuidador informal seja avaliado pela pessoa a quem presta cuidados,
sempre que seja possível, e pelo organismo do Estado que tutele a rede de cuidadores informais que a
plataforma preconiza. "O cuidador pode ter muito boa vontade, pode ser uma pessoa ...
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ACNUR quer nova abordagem para refugiados e
migrantes
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR) divulgou no final de Janeiro
um “rascunho zero” do pacto mundial sobre os refugiados. O lançamento aconteceu antes das conversações formais com os Estados Membros da
ONU, que irão começar a partir do dia 13 de Fevereiro ...

ASAE doou 3,6 toneladas de bens alimentares a
instituições em 2017
De acordo com a ASAE, entre as entidades que
receberam doações estão instituições públicas e
de reinserção social, de apoio à família e comunidade, de apoio a crianças e jovens, apoio na velhice, invalidez, de conservação das espécies e
habitats, apoio na deficiência e incapacidade, de
resposta ..

Nova forma de fazer donativos via app MB Way
O serviço Ser Solidário foi criado pela SIBS para
apoiar Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS), Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) e Organizações Não Governamentais das Pessoas com Deficiência (ONGPD). A listagem de beneficiárias,
via Rede ...

Barreiro fica com 'Chama da Solidariedade' até a
entregar ao Município da Moita
A Chama da Solidariedade, no distrito de Setúbal,
é uma iniciativa conjunta da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da União
Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal, que tem contado com o
apoio dos Conselhos Locais de Acção Social e
dos ...

SAÚDE

Saúde no Inverno – Conselhos do Serviço Nacional de Saúde
O documento pode ser visualizado neste link: http://biblioteca.min-saude.pt/livro/inverno#page/1

Projeto Com Mais Cuidado - Prevenção de Acidentes Domésticos com Pessoas Idosas
Produzido pela Fundação MAFRE, com a colaboração da DGS, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da CNIS.
O quadríptico pode ser consultado aqui
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Banco Farmacêutico: 10 anos de apoio às IPSS
A X Jornada
de Recolha
de Medicamentos (JRM), principal iniciativa do Banco Farmacêutico, irá realizar-se no dia 17 de fevereiro, entre as 9 e as 19 horas.

Pela primeira vez, esta iniciativa decorrerá em todos os distritos de Portugal Continental, abrangendo 230 farmácias aderentes, que terão como
principal objetivo recolher medicamentos para auxiliar 100 IPSS.

O IRS consignado – 0,5% - é
a parte do imposto que o contribuinte pode encaminhar
para algumas entidades, entre
elas, as IPSS ou pessoas coletivas de utilidade pública.
Para tal, ao preencher o quadro 11 do Mod. 3 do
IRS (rosto), deve assinalar a opção “Instituições
particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas de utilidade pública, (art.º 32.º, n.º 6, da Lei

n.º 16/2001, de 22 de junho) e inserir o NIF, numero
de identificação fiscal da IPSS que deseja beneficiar.
A consignação de IRS não tem custos para o contribuinte, já que permite desviar 0,5% do imposto
que entraria nos cofres do Estado para uma instituição por si escolhida.

Orçamento Participativo
Tendo sido aprovada em Conselho de Ministros
uma Resolução relativa ao Orçamento Participativo Portugal 2018, o qual este ano abrange todas as áreas de governação, as pessoas podem

apresentar propostas até ao próximo dia 24 de
abril, em https://opp.gov.pt/ e os materiais de comunicação e divulgação desta iniciativa estão
disponíveis em https://opp.gov.pt/downloads.

Lino Maia
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