
  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

  
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

10.08.2018 

 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  |   E-mail:  cnis@cnis.pt    1 

 

 
 
 

 

 

 

 

O Dia Internacional da Juventude é celebrado a 12 de agosto, por 

resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à reco-

mendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Ju-

ventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de Agosto de 1998. 

Neste dia várias instituições públicas oferecem acesso gratuito e descon-

tos a todos os jovens em diversos bens e serviços, como museus, galerias 

de arte e exposições, de forma a celebrar o Dia Internacional da Juven-

tude (também conhecido como Dia Mundial da Juventude). 

Transportes públicos, cinemas e lojas comerciais são outros serviços que 

promovem campanhas promocionais neste dia. Em certas localidades, a 

entrada na piscina é gratuita para os jovens até os 30 anos, por exemplo. 

Importância dos jovens no desenvolvimento da sociedade civil 

 A ONU define como jovens aqueles com idades entre os 15 e os 24 

anos. 

 Os jovens representam 18% da população global ou 1,2 mil milhões 

de pessoas. 

 87% dos jovens vivem em países em desenvolvimento enfrentando 

desafios trazidos pelo acesso limitado a recursos, a cuidados de sa-

úde, educação, emprego, entre outros. 
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Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República n.º 233/2018 - Diário da República n.º 150/2018, Série I de 

2018-08-06 
Recomenda ao Governo a promoção do emprego público para as pessoas com deficiência e medidas para acesso 

à formação profissional e emprego com direitos 

 

Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República n.º 234/2018 - Diário da República n.º 150/2018, Série I de 

2018-08-064010 
Recomenda ao Governo que adote medidas que contribuam para a melhoria da empregabilidade de pessoas com 
deficiência, regulamentando e avaliando a aplicação dos diplomas que estabelecem as respetivas quotas na sua 
contratação 

 

Assembleia da República 

Lei n.º 43/2018 - Diário da República n.º 153/2018, Série I de 2018-08-09 
Prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais, alterando o Estatuto dos Benefícios Fiscais 

 

Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República n.º 253/2018 - Diário da República n.º 153/2018, Série I de 

2018-08-09 
Recomenda ao Governo a presença obrigatória de nutricionistas e dietistas nas instituições do setor social e soli-
dário que prestam cuidados a idosos 

 

Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República n.º 260/2018 - Diário da República n.º 153/2018, Série I de 

2018-08-09 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas excecionais para a justa regularização de situações de incumpri-
mento de contratos de arrendamento de moradores dos bairros sociais 

 

 
   

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115924009/details/maximized?serie=I&day=2018-08-06&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115924009/details/maximized?serie=I&day=2018-08-06&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115924010/details/maximized?serie=I&day=2018-08-06&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115924010/details/maximized?serie=I&day=2018-08-06&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115946548/details/maximized?serie=I&day=2018-08-09&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115946558/details/maximized?serie=I&day=2018-08-09&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115946558/details/maximized?serie=I&day=2018-08-09&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115946565/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115946565/details/maximized
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Prorrogado o prazo para submissão de candi-

daturas - AVISO N.º POAPMC-F2-2018-03 

Distribuição de géneros Alimentares e/ou Bens de Pri-

meira Necessidade – Região Autónoma dos Açores 

A Autoridade de Gestão do PO APMC – Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carencia-
das, informa que foi prorrogado o prazo até 
às 18:00 horas do dia 27 de Agosto de 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
SEMINÁRIO: “REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO- Desafios emergen-
tes” 
21 Setembro 2018     |     Formação acreditada como ACD 
 
A Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas- A.P.A.C.I.- 
comemora 40 anos de existência em 2018. 
De entre várias actividades, destacamos um Seminário a realizar, no 
Auditório Municipal de Barcelos. 
Pretendemos com este Seminário abordar a inclusão nas suas diver-
sas formas e contextos, trazendo especialistas das mais diversas 
áreas: 
ANA PAULA PEREIRA (Universidade do Minho) - Intervenção Pre-
coce FILOMENA PEREIRA (Ministério da Educação) - Educação Espe-
cial LEONARDO CONCEIÇÃO (IEFP) - Formação Profissional e Em-
prego CARLA FARIA (IP Viana do Castelo) - Envelhecimento EDU-
ARDO DUQUE (Universidade Católica).- Perspetiva global da inclu-
são estão já confirmados. 
 
A inscrição é gratuita, mas obrigatória. Inscreva-se https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrL-
sIbKA2E/edit 

Curso de qualificação e inclusão em saúde 
mental comunitária – nível I 
 
sob o tema “Abordagens à Empregabilidade 
em Saúde Mental” 
 

Inscrições abertas 
 

Dias: 19, 20 e 21 de setembro no Fórum Picoas 
 
Regulamento do Curso  
 

http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/prorrogado-o-prazo-para-submissao-de-candidaturas-aviso-n-poapmc-f2-2018-03
http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/prorrogado-o-prazo-para-submissao-de-candidaturas-aviso-n-poapmc-f2-2018-03
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/77105/AAC_TO1.2.2_ISSA_POAPMC_09_08_2018_V3_Prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf/01a2bec1-5a08-43b9-9d4c-c6206d37ac63
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/77105/AAC_TO1.2.2_ISSA_POAPMC_09_08_2018_V3_Prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf/01a2bec1-5a08-43b9-9d4c-c6206d37ac63
https://docs.google.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrLsIbKA2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrLsIbKA2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrLsIbKA2E/edit
https://www.fnerdm.pt/1492-2/
https://www.fnerdm.pt/1492-2/
http://www.fnerdm.pt/wp-content/uploads/2018/07/Regulamento-do-Curso-de-Qualifica%C3%A7%C3%A3o-e-Inclus%C3%A3o-em-SM-Comunit%C3%A1ria-n%C3%ADvel-I.pdf
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É já no próximo dia 2 de setembro, não se esqueçam das inscrições...  
 
        link p/ inscrições: 

 
https://blog-do-pinhas.blogspot.com/2018/05/6-caminhada-solidaria-solar-do-mimo.html  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Guia prático Disponibilizado 

Subsídio por Adoção 07-08-2018 

Subsídio para Assistência a Filho  07-08-2018 

Inscrição, Admissão e Cessação de Atividade de Trabalhador por 
Conta de Outrem 

07-08-2018 

 
 

 

O exercício físico também faz bem à saúde mental, 
mas com moderação 
PÚBLICO 
Um estudo realizado nos EUA revela que as pessoas que 
se exercitam várias vezes por semana relatam ter me-
lhor saúde mental do que ... 
 
 

 IMPRENSA 

 SEGURANÇA SOCIAL 

https://blog-do-pinhas.blogspot.com/2018/05/6-caminhada-solidaria-solar-do-mimo.html
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24039/3011_subsidio_adocao/ced10264-9157-4fdf-99a5-12e8250f073f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24324/3015_subsidio_assistencia_filho/459a76a4-f7a5-480e-892d-2ae2ef877690
http://www.seg-social.pt/documents/10152/1031533/1001_inscricao_admissao_cessacao_actividade_tco/064e4aa3-1935-4b28-af4b-2a94352f0f5c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/1031533/1001_inscricao_admissao_cessacao_actividade_tco/064e4aa3-1935-4b28-af4b-2a94352f0f5c
https://www.publico.pt/2018/08/09/culto/noticia/o-exercicio-fisico-tambem-faz-bem-a-saude-mental-mas-com-moderacao-1840558
https://www.publico.pt/2018/08/09/culto/noticia/o-exercicio-fisico-tambem-faz-bem-a-saude-mental-mas-com-moderacao-1840558
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PSP salva idosos de lar ilegal no Estoril 
Diário de Notícias - Lisboa-07/08/2018 

Mas para a Associação de Apoio Domiciliário e 

Casa de Repouso de Idosos (Ali) estes números 

pecam por defeito e "escondem a realidade". 

 

 

Têm entre 63 e 91 anos e também são 

“cabeças de cartaz” do Vagos ... 
SAPO 24-07/08/2018 

... de Lar, Centro de Dia, e apoio domiciliário. 

As suas atividades, partilhadas através de ví-

deos e imagens, são um sucesso nas redes so-

ciais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A CASES lançou na passada sexta-feira o Programa de Apoio ao Voluntariado  

Link Redes Sociais:  
https://www.facebook.com/cooperativaantoniosergio/videos/1778336422220085/ 
 

Link para download do spot promocional | https://we.tl/RBVCkEraUt  

 
 
 

 
 

Conferência sobre: "Desafios Demográficos: A Natalidade" 
 
O CES vai organizar uma Conferência sobre "Desafios Demográficos: A Natali-
dade", que terá lugar no próximo dia 7 de setembro, na F (...) Ler mais  

 

 

 

 

Conferência sobre: "A Saúde e o Estado: o SNS aos 40 anos” 

O CES vai organizar uma Conferência sobre "A Saúde e o Estado: O SNS aos 40 anos", 

que terá lugar no 21 de setembro 2018, Fórum Lisboa, ler mais 

 
Lino Maia 

 DIVERSOS 

https://www.dn.pt/pais/interior/psp-salva-idosos-de-lar-ilegal-no-estoril-9695929.html
https://24.sapo.pt/vida/artigos/tem-entre-63-e-91-anos-e-tambem-sao-cabecas-de-cartaz-do-vagos-metal-fest
https://24.sapo.pt/vida/artigos/tem-entre-63-e-91-anos-e-tambem-sao-cabecas-de-cartaz-do-vagos-metal-fest
https://www.facebook.com/cooperativaantoniosergio/videos/1778336422220085/
https://we.tl/RBVCkEraUt
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-saude-e-o-estado-o-sns-aos-40-anos

