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Outubro, mês dos Cuidados Paliativos

Índice
Legislação

2

Candidatura-IEFP

2

Segurança Social

2

UDIPSS/Federações

3

IPSS

3

Imprensa

6

Diversos

6

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

1

NOTÍCIAS À SEXTA
05.10.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros Instituto Nacional de Estatística, I.P.

Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da
Saúde

Aviso n.º 13745/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-0926 116506186
Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural, a vigorar no ano civil de 2019

Despacho n.º 9323-A/2018 - Diário da República n.º 191/2018, 1º Suplemento, Série II de
2018-10-03
Determina a estratégia de implementação de
Unidades de Hospitalização Domiciliária no Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Educação - Gabinete do Ministro
Despacho n.º 9289/2018 - Diário da República n.º 191/2018, Série II de 2018-10-03
Apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública para aquisição de
material didático, no ano letivo 2018/2019

Medida Contrato-Emprego:
abertura do terceiro período
de candidaturas de 2018
Período de candidatura: entre as 9h00 do dia 2 de outubro e as 18h00 do dia 5 de novembro de 2018
Podem candidatar-se aos apoios, as seguintes entidades empregadoras:
Empresário/a em nome individual;
A pessoa coletiva de natureza jurídica privada, com
ou sem fins lucrativos.
Consulte o regulamento aqui
Mais informações aqui

SEGURANÇA SOCIAL
» Prestação Social para Inclusão
Entrou em vigor no dia 1 de outubro uma nova
componente da Prestação Social para a Inclusão (PSI), designada por “Complemento” e
que se junta à componente base desta prestação.
Consulte o Guia Prático
Aceda ao Requerimento (PSI 1-DGSS)
e Anexo (PSI – 1/1 – DGSS)

» Guia prático I Segurança Social Direta
(disponibilizado a 4.set.2018)

Vacinação contra a gripe. Época 2018/2019
Abrir documento ( PDF - 453 Kb )
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Seminário
“Responsabilidade Legal dos Diretores Técnicos das IPSS
e Ações Inspetivas das Segurança Social”
Dia: 18 de outubro, das 9h30 ás 17h00
Local: Fundação Betânia, Quinta do Seixo, Cabeça Boa, Bragança
Inscrições aqui

 Protocolo I UDIPSS-Santarém e a ANGES-Associação Nacional de Gerontologia Social
A União celebrou recentemente um Protocolo de Cooperação com a ANGES - Associação Nacional de
Gerontologia Social estando, neste momento, a promover conjuntamente um MBA em Direção Técnica/Serviços nas Organizações Sociais, que se realizará na cidade de Santarém, entre Maio e Novembro de 2019.
Os participantes que pertençam às Associadas da UDIPSS de Santarém terão um desconto de 20% sobre
o valor total do MBA.
Para informações mais detalhadas podem os interessados consultar:
http://www.associacaoanges.pt/mba/ ; através do telefone 963 406 886; info@associacaoanges.pt

1ªs. Jornadas Sociais do sob o tema “Os Desafios Social no concelho
de Palmela”
10 de outubro I 09h00
Biblioteca Municipal de Palmela
Estas Jornadas integram as comemorações do 44º aniversário do Centro
Social de Palmela.
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Jantar Solidário I 30º aniversário I Associação “A Casa do Caminho”
11 de outubro I 20h00
Salão Atlântico do Casino Espinho
Esta iniciativa para angariação de fundos é fundamental para que a “Casa
do Caminho” continue a cumprir a sua missão de acolher. proteger, cuidar e
dar carinho a crianças e jovens em perigo.
Informações e inscrições em www.casadocaminho.pt

1ª Reunião Participativa da Rede Portuguesa Ambientes Saudáveis,
Inteligentes e Amigáveis
11 de outubro I 09h30 – 14h30
Auditório da Idealmed, em Coimbra
Estarão presentes representantes da Comissão Europeia, Redes Internacionais e muitas organizações portuguesas, nomeadamente a Cáritas Diocesana de Coimbra, que irão discutir o plano estratégico e de trabalho.
Aceda ao formulário de inscrição em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehMnTccYT5JfwNRkYi6CF5YGewAhwYzS4c84kgfQMcP8kMow/viewf
orm
Toda a informação relevante da Rede pode ser consultada em
https://www.caritascoimbra.pt/rede-portuguesa/pagina-inicial/

XXI Fórum de Apoio ao Doente Reumático “Novas Tecnologias na Saúde”
13 de outubro I 09h00 – 18h00
Auditório do Centro Cultural de Carnide (Bairro Padre Cruz, Lisboa)
É uma iniciativa da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e conta
com a participação multidisciplinar de especialistas, é um espaço de partilha
de informação entre palestrantes e moderadores, maioritariamente profissionais de saúde, e os doentes, os cuidadores e a comunidade em geral.
Poderá encontrar toda a informação (programa, inscrição, etc) AQUI.
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Uma iniciativa da Unitate – Associação de Desenvolvimento da Economia Social
O programa pode ser consultado aqui
A inscrição neste evento poderá ser realizada online, clicando aqui.

Conferência APOIO “Brincar e aprender na creche”
17 de outubro I 18h00
no Forum APOIO, em Algés
Palestrante a Professora Doutora Dalila Lino
A participação é gratuita, mas face à limitação do espaço as inscrições prévias são obrigatórias até dia 10.10. para o email geral.associacao@apoio.pt
ou pelos telefones 214 120 257 ou 962 980 205.

Casa do Povo de Abrunheira lança a obra “A Força do Associativismo”
“A Força do Associativismo” é nome da mais recente
publicação com a chancela da Casa do Povo de
Abrunheira.
Trata-se de um olhar sobre as coletividades nas povoações da atual União de Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, obra com assinatura de Ana Vanessa Duarte Lopes.
Com mais de uma centena de pessoas na plateia,
contando com alguns ilustres, a apresentação iniciou
com José Carvalho, presidente da Casa do Povo de
Abrunheira que aludiu ao fato desta atividade decorrer, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, de forma descentralizada na Associação Filarmónica União Verridense, curiosamente a Filarmónica mais antiga do país, sendo também a terra natal
da autora.
A apresentação do livro coube à investigadora de
história Amelia Álvaro de Campos, que estagiou no
âmbito do seu doutoramento na Casa do Povo de
Abrunheira e que neste momento se divide em projetos de investigação entre Coimbra e Paris, e que
também já havia lançado um livro com a chancela da
Casa do Povo de Abrunheira “Pelas Margens do
Mondego”. A investigadora afirmou que “ hoje, num

momento em que as grandes cidades do litoral crescerem em prejuízo de um povoamento equilibrado
dos
territórios
mais rurais e interiores, é fácil percebermos o papel
das associações
e colectividades
locais na dinamização social e
cultural das nossas aldeias”, aludindo também à
importância a outros níveis incluindo no apoio a idosos e crianças e até mesmo no elevado grau de empregabilidade.
Ana Vanessa Duarte Lopes, a autora, falou desta
que é a sua segunda publicação e que percorre a
história de 23 colectividades, algumas ja extintas.
A força do associativismo, um documento histórico
sobre o passado que visa perpetuar a importância
que as várias colectividades têm desempenhado ao
longo dos últimos dois seculos.
A obra pode ser adquirida na Casa do Povo de
Abrunhei
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IMPRENSA
Deficientes podem pedir complemento a partir
de outubro
As pessoas com deficiência que já recebam a
componente base da Prestação Social para a Inclusão podem candidatar-se ao valor de complemento ...

Observatório JN: As catástrofes e as crianças Jornal de Notícias
"As crianças e os jovens são agentes de mudança e deveria ser-lhes dado espaço e ferramentas para contribuírem para a redução do
risco de ...

BPI Seniores entrega 750 mil euros a 33 projetos para melhorar a vida dos mais velhos
O Prémio BPI Seniores insere-se na política de responsabilidade social do Banco e conta, a partir desta
edição, com o apoio da Fundação ”la Caixa”.

DIVERSOS
Portugal Inovação Social
Sessões de esclarecimento “Capacitação para o Investimento Social, – como candidatar o meu projeto?”
Vão realizar-se duas sessões sobre este instrumento de financiamento, a saber:
 Coimbra: 9 de outubro, 10h00, na CCDR Centro
 Porto: dia 10 de outubro, 14h30, na CCDR Norte
O objetivo destas sessões é explicar como se processam as candidaturas e esclarecer dúvidas.
Inscrições até ao dia 8 de outubro através do email:secretariado@inovacaosocial.portugal2020.pt.

7.ª edição da Pós-Graduação em Gestão de
Organizações de Economia Social
Informação completa aqui
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Operação “Censos Sénior 2018”
A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, durante todo o mês de outubro e
em todo o território nacional, mais uma edição dos “Censos Sénior”, que visa identificar a população idosa que vive sozinha e/ou isolada, com o objetivo de atualizar
os registos das edições anteriores e identificar novas situações.

Lino Maia
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