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Portal Casa Eficiente 2020

O Programa “Casa Eficiente 2020” visa conceder
empréstimo em condições favoráveis a operações que
promovam a melhoria do desempenho ambiental dos
edifícios de habitação particular, com especial enfoque
na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão
dos resíduos urbanos. As intervenções poderão incidir
no envelope do edifício e nos seus sistemas.
sobre_personsPodem candidatar-se proprietários de
prédios residenciais ou suas frações, bem como os
respetivos condomínios. Os prédios podem localizarse em qualquer ponto do território nacional. As
operações podem incidir nas partes privadas ou nas
partes comuns.
Tem disponível para consulta o Guia de Candidatura e
o Folheto de divulgação do Programa.

O Portal vai funcionar como uma espécie de balcão
virtual onde qualquer um pode simular uma candidatura
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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Decreto-Lei n.º 23/2018 - Diário da República n.º 70/2018, Série I de 2018-04-10
Altera a forma de distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.

(Extrato:
5 - As verbas atribuídas ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social são repartidas
da seguinte forma:
a) 31,84 % destinam-se a melhorar as condições de vida e o acompanhamento das pessoas idosas e
das pessoas com deficiência, a promover o apoio a crianças e jovens, à família e à comunidade em
geral, a combater a violência doméstica e a violência numa perspetiva de género, bem como a apoiar
situações graves de carência e risco, incluindo as referentes à recuperação e educação especial de
crianças com deficiência, nomeadamente através do desenvolvimento de iniciativas que visem o alargamento ou a melhoria da qualidade da rede de equipamentos e serviços, combate à pobreza e à
exclusão social, a situações de risco social emergente e, ainda, através do apoio a estabelecimentos
e instituições de solidariedade social que prossigam fins de ação social, bem como o desenvolvimento de medidas de apoio às comunidades portuguesas;)
Assembleia da República

Educação - Gabinetes da Secretária de Estado
Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação

Resolução da Assembleia da República n.º
103/2018 - Diário da República n.º 71/2018, Série I de 2018-04-11
Recomenda ao Governo a adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão das pessoas
com deficiência, em cumprimento da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Despacho Normativo n.º 6/2018 - Diário da
República n.º 72/2018, Série II de 2018-04125093805
Estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos

CANDIDATURAS
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.
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Portal da Habitação I Reabilitação Urbana I IFFRU 2020
Perguntas Frequentes (FAQs)

Campanha de
Recolha de
Rolhas

FISCALIDADE
» Declaração Modelo 22 relativo ao período de 2017
Prorrogação do prazo até 30 de junho

até 30 de junho

Despacho nº 132/2018 do SEAF, de 09/04
Fonte: AT
» Relatório Único (RU) 2017
Data limite para entrega do RU referente ao ano de 2017
é estendida até ao final do mês de abril
» Modelo 3 do IRS
Documento de apoio à submissão da Modelo 3 pela nova
aplicação no Portal das Finanças

A iniciativa destina-se a todas as escolas
e IPSS nacionais e irá premiar as 12 entidades que se destacarem na recolha de
rolhas.
O regulamento e formulário de inscrição
já estão disponíveis na área 'Campanha
- GreenCork Escolas' do site do projeto Green Cork da Quercus.

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

» ERS - Folhetos informativos que visam esclarecer os utentes sobre os seus direitos, sobre os seguintes temas:
“A ERS e o Utente dos Serviços de Saúde”, “
Os Direitos e os Deveres dos Utentes” e
“Resolução de Conflitos na ERS
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-Vila Real
Seminário ”Novo Regulamento de Proteção de Dados”
20 de abril
Auditório do CDSS de Vila Real
Inscrições aqui I 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

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
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Arraial Solidário – Fundação Obra de S. José Operário
20 de abril I 19h30
Monte Alentejano - Évora
Entrada gratuita. Inscrições até 18 de abril para 266774440/marketing.osjo@gmail.com
Espetáculo Musical – Abril Canções 1000
21 de abril I 21h00
Auditório da CESPU
Uma iniciática do Centro Social de Gandra.
Informações: 224 151 505 / 916 202 484

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

Uma iniciativa do Lar de Santa Beatriz da Silva, Fátima

Caminhada da Chama da Solidariedade I dia 25 de Abril
No âmbito da chegada da chama da solidariedade encontra-se abertas
as inscrições para a “Caminhada da chama da solidariedade” que se realiza no dia 25 de Abril que tem como objetivo levar a chama da solidariedade do Edifício Sede do CCQC até ao parque da vila, onde será entregue à Junta de Freguesia da Quinta do Conde.
As inscrições encontram-se abertas nos Serviços Administrativos do
CCQC.
Mais informações em 21 211 77 30
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IMPRENSA

Mais de uma centena de profissionais do setor social participaram em Setúbal no Encontro ...
Mais de uma centena de profissionais do setor social participaram no Encontro Distrital das Instituições com Resposta para Crianças e Jovens em
... Outra preocupação, deixada por Eleutério Alves, dirigente da CNIS – Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade, relaciona-se
com as ...

Portalegre:Falta de qualidade das refeições escolares servidas por privados leva Câmara a ...
O fornecimento das refeições escolares, em algumas freguesias do concelho de Portalegre, começou a ser assegurado por IPSS, desde a última
segunda feira. Em Fortios foi entregue à Associação de Amigos da terceira Idade de Fortios, enquanto em Reguengo, na Urra e em Caia, ao Centro Social e ...

Há 200 milhões em créditos cofinanciados pelo BEI para tornar casas ...
Há 200 milhões em créditos cofinanciados pelo BEI para tornar casas mais eficientes. O objetivo é
“conceder empréstimo, em condições muito favoráveis" para a realização de obras de melhoria do desempenho ambiental dos edifícios.

Consulte aqui o Programa Completo das
Jornadas Sócio-Caritativas da Arquidiocese
de Évora, que decorrerão nos próximos dias
27 e 28 de Abril no Auditório do Fórum Eugénio de Almeida
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Formação certificada para Centros Sociais Paroquias e outras
IPSS da Diocese de Aveiro
As primeiras ações a desenvolver são as seguintes:
- Operação de lavandarias (24 de abril);
- Boas práticas em limpeza (27 de abril);
- Combater fatores de risco com boas práticas de higiene no serviço
de alimentação (16 de maio)
Inscrições e demais informações 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.

Concurso Nacional “77 Palavras Contra a Discriminação Racial”
O Concurso Nacional “77 Palavras Contra a Discriminação Racial” é instituído
pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), com
o apoio do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), Instituto Público
integrado na Presidência do Conselho de Ministros.
O prazo de candidatura termina a 4 de maio de 2018.
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Prémios Gulbenkian
Os Prémios são anualmente atribuídos e dividem-se em: Prémio Calouste Gulbenkian, na categoria de
Direitos Humanos, que em 2018 é dedicado à temática da liberdade de expressão, informação e imprensa;
e Prémios Gulbenkian, nas categorias de Coesão, Conhecimento e Sustentabilidade.
Candidaturas até 30 de abril.

Formação nacional
"Educação para os Direitos Humanos: uma prática quotidiana?"
De 7 a 11 de maio de 2018 em Santa Maria da Feira
Com esta formação, a Inducar, pretende capacitar profissionais de juventude (youth workers), professores e professoras, educadores e educadoras, formadores e formadoras e/ou outros atores que estão ou tenham
interesse em vir a estar envolvidos e envolvidas em processos educativos,
para desenvolver atividades de Educação para os Direitos Humanos nos seus contextos e promover uma
cultura universal dos Direitos Humanos.
Inscrições até 20 de abril.

Formulário de candidatura após a leitura da chamada de participantes.

Lino Maia
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