NOTÍCIAS À SEXTA
06.04.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

No dia 4 de abril, deu-se início oficialmente à
Campanha de Prevenção dos Maus-tratos na Infância
Desde o início do século XXI, o mês de Abril é
assinalado como o Mês Internacional da Prevenção
dos Maus-Tratos na Infância em muitos países.
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LEGISLAÇÃO
Assembleia da República
Resolução da Assembleia
da República n.º 88/2018 Diário da República n.º
66/2018, Série I de 2018-04042979
Recomenda ao Governo medidas para a promoção do envelhecimento com direitos

Resolução da Assembleia
da República n.º 91/2018 Diário da República n.º
67/2018, Série I de 2018-0405199
Recomenda ao Governo que
crie uma estrutura com vista à
promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas

Resolução da Assembleia
da República n.º 93/2018 Diário da República n.º
68/2018, Série I de 2018-0406114988985
Recomenda ao Governo o reforço da fiscalização aos lares
de idosos para garantir a dignidade dos utentes

CANDIDATURAS
Lançamento Portugal Inovação Social no Algarve
através do Programa Operacional
CRESC-Algarve 2020
A iniciativa Portugal Inovação Social chega no dia 11 de abril, a partir das 9h30, na
CCR do Algarve em Faro, com 4,8 milhões de euros para financiamento de projetos
inovadores que respondam a problemas sociais de forma criativa e diferenciada das respostas tradicionais.
Toda a informação aqui.

Candidaturas: até 29 de abril
A quem se destina: A todas as instituições privadas sem fins lucrativos, com sede em Portugal, cujos projetos
envolvam a integração social e a promoção da qualidade de vida dos mais velhos. Toda a informação aqui.

Portal da Habitação I Reabilitação Urbana I IFFRU 2020
Perguntas Frequentes (FAQs)
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FISCALIDADE
Relatório Único
Códigos

Comunicado do Conselho de
Ministros de 5 de abril (extracto)
Foi aprovada a Estratégia Nacional e o
respetivo Plano de Ação de Combate
ao Desperdício Alimentar.

CCT – CNIS/FNSTFPS
CCT – CNIS/FNE e outros
CCT – CNIS/FEPCES -

- 26473
- 26512
- 26583

A referida Estratégia estrutura-se em
três pilares – prevenção, redução e monitorização –, que se desagregam em
objetivos operacionais, materializados
no Plano de Ação, composto por medidas de natureza transversal e multidisciplinar, cuja implementação envolve a
atuação coordenada dos diversos setores da Administração Pública com competências nas áreas de atuação relevantes.

SAÚDE
DGS
Norma 009/2018 de 6.04, sobre Fármacos e Materiais de Consumo Clinico na Prestação de Cuidados
Paliativos Domiciliários.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-Setúbal

Encontro Distrital de Setúbal das IPSS "Respostas Socias
para Crianças e Jovens em Risco ou Perigo"
10 de abril I 9h00 – 17h00
Cine Charlot, Setúbal
Programa e ficha de inscrição
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UDIPSS-Vila Real
Seminário ”Novo Regulamento de Proteção de Dados”
20 de abril
Auditório do CDSS de Vila Real
Inscrições aqui
Informações: geral@udipssvilareal.pt]

UDIPSS-Évora
Sessão Formativa sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados
23 de Abril
Auditório da CCDR-Alentejo (novo local), em Évora
Participação gratuita.
Inscrições até 16 de Abril, para:geral@udipss-evora.pt

Retrato Social “Infância e Juventude: Inclusão e Inovação Social”
10 de abril I 9h30 – 17h00
Centro Social de Paramos
Iniciativa promovida no âmbito da intervenção realizada através do
CLDS 3G Espinho Vivo– Eixo 3 e vai dar a conhecer projetos com créditos firmados nesta área de apoio à infância e juventude desenvolvidas pelas instituições/associações do concelho de Espinho.e que querem partilhar consigo experiências e know how.
Inscrição através dos telefones 22 733 20 90 | 96 315 61 83 ou através
do email anabelachambel@centrosocialparamos.org.
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APPACDM de Setúbal “1º Seminário do Serviço Social”
“Os Desafios do Assistente Social numa Sociedade em Mudança”
13 de abril

I 9h30

Auditório Municipal Charlot em Setúbal
Ler Mais: www.eas.pt/seminario-os-desafios-do-assistente-socialnuma-sociedade-em-mudanca/

» “Conversas à hora do chá”
"Anomalias da visão dos seniores”
12 de abril I 17h00
Palestrante o Dr. Rui Pedro Teixeira, especialista em Ciências da Visão
» 8º Ciclo do Clube de Leitura APOIO
“Literatura Espanhola”
19 de abril I 21h00
Fórum Apoio (sede da APOIO em Algés)
Participação gratuita
Informações: 962980205/214120257

“Almoço Solidário – Chícaros com bacalhau”
22 de abril I
Salão Paroquial de Fátima

Uma iniciativa do Lar de Santa Beatriz da Silva, Fátima
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Dia 11 de Abril, pelas 11h00, no Parque 25 de Abril em Santana (local
sujeito a alterações, consoante as condições meteorológicas existentes),
para a Entrega da Chama da Solidariedade ao Concelho de Sesimbra.
No final do percurso da Chama pelas instituições do concelho de Sesimbra, a mesma será entregue ao município de Setúbal a 9 de Maio.
A Chama tem viajado pelos 13 concelhos do distrito de Setúbal.
Irá terminar o seu percurso em Setúbal, em Maio de 2018, seguindo-se então a Festa da Solidariedade
2018, em Junho, sendo o culminar de um ano letivo repleto de iniciativas das IPSS, em parceria com os
Municípios e com toda a Sociedade.
Este é um momento de afirmação do trabalho diário das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

IMPRENSA
Vasco Cordeiro anuncia criação de serviço especializado em acolhimento familiar para crianças e
...
Governo dos Açores
Vasco Cordeiro anuncia criação de serviço especializado em acolhimento familiar para crianças e
jovens. O Presidente do Governo anunciou a criação de um serviço especializado em acolhimento
familiar, que passa pela constituição de uma bolsa
de famílias açorianas disponíveis para receber ...

Perto de 1.900 toneladas de alimentos distribuídas a 52
mil carenciados
Perto de 1.900 toneladas de alimentos foram distribuídas a mais de 52 mil pessoas carenciadas entre outubro
e fevereiro, ao abrigo do Programa Operacional de
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), anunciou esta quarta-feira o Governo. “Nós previmos que
fossem apoiados neste ...

Governo quer pontos de venda específicos para alimentos em fim ...
O Governo quer que sejam criados pontos de venda específicos de
produtos alimentares em fim de prazo
de validade e propõe também a criação
de uma ... Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de um terço dos alimentos produzidos anualmente para
consumo humano são perdidos ou ...
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Marcelo promulga diploma do Fundo para a Inovação Social com chamada de atenção
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que criou o
Fundo para a Inovação Social, mas chamou a atenção para a "abertura de exceções" ao regime legal
ainda recente. "Chamando a atenção para o risco da abertura de exceções ao regime legal ...

Todas as perguntas e respostas sobre o FIS aqui.

7.ª Edição do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio
O Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio tem natureza
simbólica, constituindo uma forma pública e solene de homenagear as
pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, mais se tenham distinguido na implementação e difusão de projetos inovadores e sustentáveis, na produção de estudos e trabalhos de investigação, na oferta
formativa de nível pós-graduado, na realização de trabalhos de âmbito
escolar e na publicação de trabalhos jornalísticos em domínios relevantes para a Economia Social.
Este ano, a edição traz uma novidade, ao incorporar uma nova categoria, Trabalhos Jornalísticos, destinada a galardoar um/a jornalista, de
nacionalidade portuguesa, autor/a de trabalho publicado acerca de um
tema diretamente associado à economia social.
Candidaturas até 30 de junho.

IEFP lança novo portal digital para o emprego
A partir do dia 8 de abril, o IEFP lança um novo site "com uma navegação mais simples e funcional" com
novas funções que prometem evitar deslocações ao Serviço de Emprego.

Lino Maia
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