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14:00 - Receção I Credenciação 
 
14:30 – “Boas práticas de  
             higiene e segurança alimentar” 
 
Prevenção do cumprimento da legislação 
reguladora do exercício das atividades 
económicas, nomeadamente na área ali-
mentar. 
 
Orador: Dr. Pedro Nabais 
 

Inscrição gratuita, mas obrigatária, 

neste link                                                  

 

                                                                                                                          

 
09:30 - Receção I Credenciação 
 
10:00 – “A aplicação do regime  

jurídico de segurança contra 
incêndio em edifícios”  

 
Com especial enfoque aos lares de ido-
sos, creches e outros estabelecimentos 
detidos pelas IPSS.” 
 
Oradora: Engª Rita Correia 

 
Inscrição gratuita, mas obrigatária, 

neste link 
 

 

17.Setembro  

Auditório Domus Aeminium - Fundação Beatriz Santos, em Lordemão, Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

                 Parcerias: 

                                 ANEPC:                                                              ASAE: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                 E 

      

 

 Ação de Informação e Esclarecimento  

com a ANEPC 
 

                                        

           

                Orador: Dr. António Varela 

              » Inscrição gratuita, mas obrigatória, neste link 
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Ações de Informação e Esclarecimento 

24.Setembro 
Instituto D. Francisco Gomes, em Faro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzsSPAqQP7B8FDesEUH3ZLLU-ZwJl4ZzDC0tEhXjVni24D_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvgazQ0Wp35C-GhD7T_-n7AbGE9bhhMp9HzVcbVqIyJgdBgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpyxDVz5uQUpxZIYIYwAFdOH2b3yz6hakmSlhYq0t4X4gc_A/viewform
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Assembleia da República 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
163/2019 - Diário da República n.º 172/2019, 
Série I de 2019-09-0907 
Recomenda ao Governo a elaboração de um 
plano de desinstitucionalização para pessoas com 
deficiência. 

Resolução da Assembleia da República n.º 
171/2019 - Diário da República n.º 173/2019, 
Série I de 2019-09-10 
Recomenda ao Governo o reforço de respostas 
na área da saúde infantil nos cuidados de saúde 
primários. 

Resolução da Assembleia da República n.º 
178/2019 - Diário da República n.º 175/2019, 
Série I de 2019-09-12 
Recomenda ao Governo que estude a possibili-
dade de introdução da sesta na Educação Pré-
Escolar 

Lei n.º 116/2019 - Diário da República n.º 
176/2019, Série I de 2019-09-13 
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, 
ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que es-
tabelece o regime jurídico da educação inclusiva 

 

Ambiente e Transição Energética 

 

Portaria n.º 297/2019 - Diário da República n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09 
Quarta alteração à Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro, que define a metodologia de determi-
nação da classe de desempenho energético para a tipologia de pré-certificados e certificados do SCE, 
bem como os requisitos de comportamento técnico e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios 
novos e edifícios sujeitos a grande intervenção 

 

 
 

 
ALENTEJO 2020 - Programa Operacional 
Regional do Alentejo 
Eficiência energética? IPSS 

 

 ALT20-03-2019-53 

Candidaturas 20.12.2019 

 
NORTE - Programa Operacional Regional do 
Norte 
Eficiência Energética nos Equipamentos Sociais 
 

 Aviso NORTE-03-2019-38 

Candidaturas: 15.10.2019 
 
 
CENTRO - Programa Operacional Regional 
do Centro 
Eficiência Energética nas Infraestruturas  
Públicas da Administração Local - IPSS 
 

 Aviso CENTRO-03-2019-17 

Candidaturas: 27.12.2019 

Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 
  

 ALG-02-2019-11 e ALG-03-2019-13, no domínio 

temático da promoção da sustentabilidade e eficiên-
cia dos recursos, destinados a autarquias, empresas 
e instituições particulares de solidariedade social 
(IPSS) do Algarve

 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539907/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539907/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539907/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124572531/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124572531/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124572531/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124642987/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124642987/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124642987/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124680588/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124680588/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652961/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539913/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/647290/details/normal?l=1
http://www.alentejo.portugal2020.pt/phocadownload/avisos_candidaturas/ALT20-03-2019-53.zip
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=05351ad0-4f9e-4d10-90d6-712baeaba784
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-02-2019-11
https://algarve2020.pt/info/aviso/alg-03-2019-13
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 IEFP - Instituto do Emprego e Formação      
Profissional, I.P. 

 
Medidas Contrato-Emprego e Contrato-Geração 
Candidaturas até ao dia 20 de dezembro de 2019. 
Veja mais em:https://www.iefp.pt/noti-
cias?item=9414958 

 Concurso “Prémio Economia Circular nas 
Instituições não Empresariais do Alentejo 

 
São beneficiários deste Prémio todas as entida-
des, públicas ou privadas, nomeadamente, 
ONG´s, IPSS´s, Misericórdias. 
Informação completa aqui 

 
 

 
 
 
 
 
UDIPSS-SANTARÉM 
Formação certificada “Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos”  
 
Dia: 19 de setembro 
Local: auditório da Biblioteca Municipal - Tomar 
Inscrições através deste link 
 
 
UDIPSS-BRAGA 
4ª Semana Social 2019 
 
Dias: 24, 25 e 26 de setembro, em Vila Nova de 
Famalicão 
Programa e ficha de inscrição aqui

 
 

 

UDIPSS-LEIRIA 
Seminário “Crianças e Jovens: Prevenção de 
acidentes e a Importância de dizer não” 
 
Dia: 29 de outubro 
Local: sede da UDIPSS 

Inscrições através deste link
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

3ª Caminhada Solidaria AHDPA 
 
Dia: 21 de Setembro em Quarteira, pelas 17:00 
Local: Lg. Centro Autárquico da Quarteira 
Uma iniciativa da Associação Humanitária de Do-
entes de Parkinson e Alzheimer na Quarteira 
Inscrições e programa aqui 
 
VI Encontro de Desporto Adaptado 
 
De 25 a 27 de setembro 
Uma organização da Associação de Apoio à Cri-
ança do Distrito de Castelo Branco em colabora-
ção com a Special Olympics Portugal, que desde 
1996 se dedica ao apoio de jovens e adultos com 
deficiência Intelectual e doença mental e que pro-
move diversas atividades desportivas adaptadas. 
Ler mais … 
 

 
Seminário de Saúde Mental "Tabus e Desafios" 
 
Dia: 4 de outubro, das 9:00 – 17:00 
Uma iniciativa do Centro Social Paroquial da Fre-
guesia de Recardães, que visa dotar os seus parti-
cipantes de novas competências inerentes à Saúde 
Mental e seus tabus, nomeadamente: sexualidade, 
desenvolvimento social e emocional, dependên-
cias, gestão de stress e burnout. 
 
 
Benéfica e Previdente na cidade do Porto dis-
põe do Serviço de Apoio Domiciliário 
 
Mais informações em  https://www.benefica-pre-
vidente.com/servico-de-apoio-domiciliario 
 

https://m.facebook.com/iefp.pt/?refid=52&_ft_=mf_story_key.904000369976014%3Atop_level_post_id.904000369976014%3Atl_objid.904000369976014%3Acontent_owner_id_new.331618420547548%3Athrowback_story_fbid.904000369976014%3Apage_id.331618420547548%3Aphoto_id.904001219975929%3Astory_location.9%3Astory_attachment_style.photo%3Apage_insights.%7B%22331618420547548%22%3A%7B%22page_id%22%3A331618420547548%2C%22actor_id%22%3A331618420547548%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1568038069%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B904000369976014%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A9%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A331618420547548%2C%22page_id%22%3A331618420547548%2C%22post_id%22%3A904000369976014%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R
https://m.facebook.com/iefp.pt/?refid=52&_ft_=mf_story_key.904000369976014%3Atop_level_post_id.904000369976014%3Atl_objid.904000369976014%3Acontent_owner_id_new.331618420547548%3Athrowback_story_fbid.904000369976014%3Apage_id.331618420547548%3Aphoto_id.904001219975929%3Astory_location.9%3Astory_attachment_style.photo%3Apage_insights.%7B%22331618420547548%22%3A%7B%22page_id%22%3A331618420547548%2C%22actor_id%22%3A331618420547548%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1568038069%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B904000369976014%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A9%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A331618420547548%2C%22page_id%22%3A331618420547548%2C%22post_id%22%3A904000369976014%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iefp.pt%2Fnoticias%3Fitem%3D9414958&h=AT3sQ8CkvFU8JmAbZYvTEbyK7Gmu42aTan91EZ9nnw1XN8qGiPI_PN044HxZ80tsC382zKaQhcsaWzVJujZWgBzSzbEg72Awpzz1tOzdZBB9DAazTViGzBW52t4YmUWKD-gFLDIqkoodp3PK7eNUTY85YwW8bzujywR9HmQGcG3uGPH2cSVDJtgr-fSRWHfGqMA5DgDLWUeaq6RIAVZGrGknh5qjXEfJW8qObKOW_jv3oVIS-obV9fuGyIFMp93lT1P-Q1i3mOVfHKuw_H9QS08iMDMRDKyrqt_WXs4r9onsHm7y9E5i38yWnMaSU7LupikcF4QDoARcUEm9IP1i3gkJtJTmBDG82ANE0IylgvSBaRnx0bInU0bHCYh8CsNpBhsrPCr8ByCACLsklSYl0PNnKt0qdiSA1xTwnYxqAg86lqpXei66HLNQVifR3d_rEF1IxcKtnHBxzIbvoFGwtQeeQbrIiDi1pbNmatZXvf-UZxnUwtTEzQNTiRQ5KRTV_GLZJoSHnVvi6TW932uZCNSGRmfe7bBgWeecQbTEebbroETtDrYEbTaA5PJQKwC1OpDQfKvwlqoJlSV50sJUr5IeksYYXdDOhiiJT4Ec2SboEtIssm7OdAbt8iWxuCOWoDSbFAN9cVVA9ckgKkR_VbbETBXiYidgel0xKt-9mjnIor-4sZpaKosgRgC6pW_ftFBH5K3hyCur5y294_YEYnLStK11_ifnd0zG6UEup7f10TJIQvgnhpr-kG-LKJ20OcKPdTry8JVrv8AyT7usdfVgnJJAF29aq7wJW-89crE3kMhq_fA88SBCi_3imQXoPMo37wHggjs-JGW8YbUrt0JMwruCSB-oi33eJtMgrMFI77SSu0tCwEdbmaEqyh5BprcQaX_7r5CFEHNDHdVOA2YAOOiy52BMwc9Pisd6uQbuHIvVePx5LTSzDr2WYQbEgP01NjMIB4TUpnru0EZtYn5EE7w92ag28i-z4RJstqQMSoDwhGXBzKboFnF7c3P4dtHlZ2nUuksHAjRDHR8HEy0uRYoTZbitQfzLrRdqeFuD4Anb-t9d2TAxMRvjtnRyN2he
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iefp.pt%2Fnoticias%3Fitem%3D9414958&h=AT3sQ8CkvFU8JmAbZYvTEbyK7Gmu42aTan91EZ9nnw1XN8qGiPI_PN044HxZ80tsC382zKaQhcsaWzVJujZWgBzSzbEg72Awpzz1tOzdZBB9DAazTViGzBW52t4YmUWKD-gFLDIqkoodp3PK7eNUTY85YwW8bzujywR9HmQGcG3uGPH2cSVDJtgr-fSRWHfGqMA5DgDLWUeaq6RIAVZGrGknh5qjXEfJW8qObKOW_jv3oVIS-obV9fuGyIFMp93lT1P-Q1i3mOVfHKuw_H9QS08iMDMRDKyrqt_WXs4r9onsHm7y9E5i38yWnMaSU7LupikcF4QDoARcUEm9IP1i3gkJtJTmBDG82ANE0IylgvSBaRnx0bInU0bHCYh8CsNpBhsrPCr8ByCACLsklSYl0PNnKt0qdiSA1xTwnYxqAg86lqpXei66HLNQVifR3d_rEF1IxcKtnHBxzIbvoFGwtQeeQbrIiDi1pbNmatZXvf-UZxnUwtTEzQNTiRQ5KRTV_GLZJoSHnVvi6TW932uZCNSGRmfe7bBgWeecQbTEebbroETtDrYEbTaA5PJQKwC1OpDQfKvwlqoJlSV50sJUr5IeksYYXdDOhiiJT4Ec2SboEtIssm7OdAbt8iWxuCOWoDSbFAN9cVVA9ckgKkR_VbbETBXiYidgel0xKt-9mjnIor-4sZpaKosgRgC6pW_ftFBH5K3hyCur5y294_YEYnLStK11_ifnd0zG6UEup7f10TJIQvgnhpr-kG-LKJ20OcKPdTry8JVrv8AyT7usdfVgnJJAF29aq7wJW-89crE3kMhq_fA88SBCi_3imQXoPMo37wHggjs-JGW8YbUrt0JMwruCSB-oi33eJtMgrMFI77SSu0tCwEdbmaEqyh5BprcQaX_7r5CFEHNDHdVOA2YAOOiy52BMwc9Pisd6uQbuHIvVePx5LTSzDr2WYQbEgP01NjMIB4TUpnru0EZtYn5EE7w92ag28i-z4RJstqQMSoDwhGXBzKboFnF7c3P4dtHlZ2nUuksHAjRDHR8HEy0uRYoTZbitQfzLrRdqeFuD4Anb-t9d2TAxMRvjtnRyN2he
http://www.adral.pt/pt/acontece/noticias/Paginas/Pr%C3%A9mio-Economia-Circular.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenFPTS3PVsctOrXr1wNyYEKdFWzkR2F9Ovch7TXeRkI2l0eQ/viewform
http://rotass.cnis.pt/semana-social-2019-2/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/leiria-a-criancas-e-jovens-prevencao-de-acidentes-e-a-importancia-de-dizer-nao/2019
https://www.facebook.com/ahdpa/
http://rotass.cnis.pt/vi-encontro-de-desporto-adaptado/
https://www.facebook.com/events/1352787674883931/
https://www.benefica-previdente.com/servico-de-apoio-domiciliario
https://www.benefica-previdente.com/servico-de-apoio-domiciliario
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Manual de Boas Práticas 
Literacia em Saúde 
Capacitação dos Profissio-
nais de Saúde 

 
A promoção da Literacia em 
Saúde da população Portu-
guesa é uma prioridade de 
saúde pública, mas há ainda 
um caminho a percorrer, 
constituindo-se este Manual 
como uma importante ferra-
menta neste percurso 

 
  

 

 

 
 

 
Estatuto de Apoio ao Cuidador Informal apro-
vado por unanimidade  
Na ocasião a secretária regional da Solidarie-
dade Social destacou a importância de criar con-
dições para que os cuidadores informais te-
nham apoio ... 
 

APDP é a primeira IPSS a integrar o Registo de 
Saúde Eletrónico do SNS  
A Associação Protectora dos Diabéticos de Por-
tugal (APDP) é a primeira organização do sector 
social a integrar o Registo de Saúde Eletrónico .. 
 
 
 

 

 

 
 
 

» Candidaturas aos Prémios INR 
 
As candidaturas ao Prémio Cartaz 3 de dezembro, ao Prémio de Inovação Tecnológica Eng.º Jaime Filipe 
e ao Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, edição de 2019 estão abertas até ao dia 9 de outubro. 
R e g u l a m e n t o  d o  P r é m io  C a r t a z  3  d e  d e ze m b r o  |  I n s c r i ç ã o  

 
 
 

» Relatório de Monitorização das Intervenções de Reinserção 2018  
 
A reinserção social de pessoas com comportamentos adi-
tivos e dependências (CAD) está alicerçada na intervenção 
desenvolvida pelos técnicos de intervenção social das uni-
dades locais das Administrações Regionais de Saúde 
(ARS). A reinserção, enquanto área de intervenção autó-

noma e específica em matéria de CAD, é alvo de monitorização e ava-
liação com periodicidade anual.  
O presente Relatório de Monitorização das Intervenções de Rein-
serção, tem como objetivo apresentar a compilação e respetiva análise 
da informação registada ao longo do ano de 2018 no âmbito das inter-
venções de reinserção. 

 

Lino Maia 

 IMPRENSA 

 DIVERSOS 
 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/manual-de-boas-praticas-literacia-em-saude-capacitacao-dos-profissionais-de-saude-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/manual-de-boas-praticas-literacia-em-saude-capacitacao-dos-profissionais-de-saude-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/manual-de-boas-praticas-literacia-em-saude-capacitacao-dos-profissionais-de-saude-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/manual-de-boas-praticas-literacia-em-saude-capacitacao-dos-profissionais-de-saude-pdf.aspx
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.acorianooriental.pt/noticia/estatuto-de-apoio-ao-cuidador-informal-aprovado-por-unanimidade-na-assembleia-legislativa-302722&ct=ga&cd=CAEYACoTNTcwMzQ0MzIwMDA5NTU5MTYzNTIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFs2YATF_ga2fdmIWTwZ89Fc4Wj2w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.acorianooriental.pt/noticia/estatuto-de-apoio-ao-cuidador-informal-aprovado-por-unanimidade-na-assembleia-legislativa-302722&ct=ga&cd=CAEYACoTNTcwMzQ0MzIwMDA5NTU5MTYzNTIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFs2YATF_ga2fdmIWTwZ89Fc4Wj2w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.maisalgarve.pt/noticias/nacionais/17636-apdp-e-a-primeira-ipss-a-integrar-o-registo-de-saude-eletronico-do-sns&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcxNzkwNjQ1MjYzMDIxMDg2NzUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH8RXbz-oHW9ZKsUjlDnejZG9gBfg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.maisalgarve.pt/noticias/nacionais/17636-apdp-e-a-primeira-ipss-a-integrar-o-registo-de-saude-eletronico-do-sns&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcxNzkwNjQ1MjYzMDIxMDg2NzUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH8RXbz-oHW9ZKsUjlDnejZG9gBfg
http://www.inr.pt/documents/11309/71749/Regulamento_Cartaz_3_dezembro/1ddb8137-90ea-4abd-bd30-fe3657140170
http://www.inr.pt/documents/11309/71749/Formulario_Cartaz_3_dezembro/c8aff352-4230-4886-a8ad-191c62f9cfb9
http://www.sicad.pt/BK/Intervencao/ReinsercaoMais/Documentos%20Partilhados/Monitor_2018.pdf
http://www.sicad.pt/BK/Intervencao/ReinsercaoMais/Documentos%20Partilhados/Monitor_2018.pdf

