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O Dia dos Avós foi formal e legalmente instituído em 2003, pela Resolução da Assembleia da República n.º 50, com o intuito de valorizar o papel
primordial que os avós exercem na educação dos seus netos.

Protocolos RSI – Questionário Associadas CNIS
A CNIS está a proceder à identificação das suas associadas com Protocolos RSI em vigor, tendo em
vista a recolha e tratamento de informação estatística que permita quantificar o trabalho desenvolvido pelas
Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Deste modo, solicitamos a todas as Instituições com Protocolo RSI que, por favor, procedam ao preenchimento deste formulário, até ao próximo dia 27 de julho. A resposta é breve e a informação a recolher
reveste-se de grande importância para a CNIS, pelo que agradecemos, antecipadamente, toda a colaboração.

Se não conseguir aceder ao formulário, siga, por favor, este link https://goo.gl/forms/rdFtQMXKc5gjYPR43.

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt

1

NOTÍCIAS À SEXTA
20.07.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2018 Diário da República n.º 135/2018, Série I de 201807-16
Aprova o documento de orientação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 20182022

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social –
-Gabinete do Ministro
Despacho n.º 6846/2018 - Diário da República n.º
135/2018, Série II de 2018-07-16 115698591
Regulamento do Procedimento de Inspeção da
Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Aviso 25
Eficiência Energética nos Edifícios
Concurso Aberto: até 13 de outubro de 2018
São beneficiários deste Aviso, os particulares
(pessoas singulares proprietárias de edifícios
de habitação existentes e ocupados unifamiliares ou de frações autónomas em edifícios multifamiliares) e as pessoas coletivas de direito
privado (IPSS), proprietárias de edifícios de
serviços existentes e ocupados, com exceção
de todas as entidades com a CAE 01 a 33.
São elegíveis os investimentos que visem a implementação, em edifícios existentes e ocupados de serviços, de soluções que promovam a
melhoria do desempenho energético do edifício
ou fração em causa, através de:

Lei n.º 31/2018 - Diário da República n.º 137/2018,
Série I de 2018-07-18
Direitos das pessoas em contexto de doença avançada
e em fim de vida

- Requalificação de sistemas de aquecimento
de águas quentes sanitárias (AQS)
- Instalação de janelas eficientes
- Requalificação do isolamento térmico segundo o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), envolvente interior e exterior
- Iluminação eficiente
- Outras medidas de eficiência energética

Resolução da Assembleia da República n.º
191/2018 - Diário da República n.º 138/2018, Série I
de 2018-07-19

PO ISE já está nas Redes Sociais

Assembleia da República

Recomenda ao Governo um modelo de intervenção na
área das dependências com respostas mais integradas
e articuladas e uma aposta na redução de riscos e minimização de danos

Nestas plataformas, os seguidores terão
acesso a mais e melhores conteúdos, como é
o caso de eventos, avisos de candidaturas às
várias tipologias de operações, operações em
destaque, entre outros
Siga o PO ISE em:
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SEGURANÇA SOCIAL
Formalização de candidaturas à demonstração de interesse
Manual de Apoio à Formalização de pedidos à Demonstração de Interesse para as respostas e
tipologianão elegíveis no PROCOOP-1º Aviso de 2018
Ler noticia completa aqui

Festa de Nª Senhora da Saúde e VII Aniversário do Santuário da Família
19 e 21 de julho
Fundação Betânia em Bragança

Verão no Patronato
“Patronato no Parque"
20, 21 e 22 de julho
Parque Dr. Ramos Pereira
Gastronomia e Animação Musical Parque Dr. Ramos Pereira

Fitnesse Colour
22 de julho I 09h30
Parque Dr. Ramos Pereira
Duas iniciativas do Patronato da Bonança, em Vila Praia de Âncora, com o
objetivo de divulgar a Instituição e angariar fundos para a Missão do Patronato
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IMPRENSA
Papel das comissões de protecção "não é retirar
as crianças e jovens"
Apenas 10% das crianças ou jovens acompanhados são encaminhados para famílias de acolhimento ou outras respostas sociais. A grande
maioria ...

Península de Setúbal é a quarta região mais
pobre do país
A plataforma realizou, desta forma, um estudo
para provar que estes indicadores estão ligados à inserção da Península de Setúbal na
NUTS II ...

Há instituições de solidariedade social em risco
de fechar por terem perdido apoio financeiro da
...
A instituição particular de solidariedade social
(IPSS), sedeada na Quinta do Cabrinha, junto à
Avenida de Ceuta, é um das largas dezenas
cuja ...

Lares e centros de dia vão ter peritos na área da
nutrição - Sapo
A Assembleia da República aprovou, esta
quinta-feira, o projeto do PSD e do PAN que recomenda o acompanhamento de nutricionistas ou ..

DIVERSOS
Questionário de Opinião sobre a Demência | 2018
A Alzheimer Portugal e o CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde
(ICBAS-UP), em articulação com o Programa Nacional para a Saúde Mental (Direção-Geral da Saúde), promove um novo inquérito nacional sobre a
consciencialização e a perceção pública relativa à
Demência.
Este inquérito pretende melhorar a compreensão
sobre as experiências, as expectativas e as preo-

cupações da sociedade portuguesa sobre a Demência, bem como o conhecimento, a atitude e as
crenças do público em geral.
Este questionário tem carácter confidencial e anónimo. Por favor, responda de forma rápida e espontânea.
Aceda aqui ao Questionário de Opinião sobre a
Demência | 2018: https://www.dgs.pt/formulariodemencia-2018.aspx

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt

4

NOTÍCIAS À SEXTA
20.07.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

Para uma Educação Inclusiva I Manual de apoio á prática

A Direção-Geral de Educação (DGE) disponibiliza
na sua página um manual de apoio à prática da
educação inclusiva, com o objetivo de apoiar os

profissionais na implementação do novo regime jurídico da educação inclusiva, assim como orientar os
pais/encarregados de educação na participação do
processo educativo dos seus educandos.

.

Formação executiva “Gestão e Liderança de Organizações Sociais e Paroquiais”
Promovida pela Diocese do Porto e Clérigos, e apoiada pela CNIS
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Alimentação Saudável - Desafios e Estratégias 2018
Esta publicação apresenta uma descrição das principais atividades realizadas no
âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável
(PNPAS) da Direção-Geral da Saúde em 2017/2018 (primeiro semestre de 2018)
bem como das atividades planeadas para o ano de 2018/2019.
O documento está dividido em três grandes capítulos. Em primeiro lugar descrevem-se dados sobre consumo alimentar, estado nutricional e situação de insegurança alimentar da população portuguesa tratados no último ano. De seguida, apresentam-se as principais atividades desenvolvidas no âmbito dos desígnios definidos para o ano de 2017. Por último, apresentam-se as principais atividades que se pretendem desenvolver durante.
Consulte aqui o documento "Alimentação Saudável - Desafios e Estratégias 2018

Lino Maia
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