
AS CRIANÇAS E A CRISE EM PORTUGAL – VOZES DE 
CRIANÇAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E INDICADORES SOCIAIS, 2013 

As crianças são o grupo etário em maior risco de pobreza em Portugal. A partir de 2010, a
situação  tem vindo  a  agravar-se  com  a  adopção  de  medidas  de  austeridade,  que  têm
impacto directo no bem-estar  das crianças ao nível  da saúde e educação e dos apoios
sociais às famílias, especialmente às mais carenciadas, segundo um relatório lançado pelo
Comité Português para a UNICEF. 

Com base em investigações recentes e dados estatísticos disponíveis, o estudo analisa a
situação actual da infância na sociedade portuguesa e as políticas públicas com impacto nas
crianças e nas famílias com filhos. 

Era importante perceber o modo como vêem e sentem a actual crise, o relatório dá voz às
crianças para conhecer as suas opiniões,  experiências e  perspectivas para o  futuro.  As
crianças referem que o desemprego dos pais e a falta de rendimento estão a reflectir-se no
seu dia-a-dia. A instabilidade psicológica é também referida como causa de deterioração do
ambiente familiar. 

Alguns dos dados mais relevantes: 

• O risco de pobreza é mais elevado em famílias com filhos, nomeadamente, em famílias
numerosas (31%) e em famílias monoparentais (41,2%). 

• Entre Outubro de 2010 e Junho de 2013, o número de casais desempregados inscritos
no Centro de Emprego aumentou de 1.530 para 12.065 (cerca de 688%). 

• Em  2012,  cerca  de  uma  em  cada  quarto  crianças  em  Portugal  (24%)  vivia  em
agregados com privação material (i.e. famílias com dificuldade ou incapacidade de pagar um
empréstimo, renda de casa, contas no prazo previsto; ter uma refeição de carne ou peixe a
cada dois dias; fazer face a despesas imprevistas). 

• 546.354 crianças perderam o direito ao Abono de Família entre 2009 e 2012. O acesso
a esta prestação tornou-se mais restrito e os montantes atribuídos por criança diminuíram. 

• Entre 2010 e 2013, registou-se uma redução no apoio económico do Estado às famílias,
que  em  2009  era  já  inferior  à  média  dos  países  da  OCDE  (1.71%  e  2.61%  do  PIB
respectivamente), e um aumento dos impostos. 

• O  estudo  mostra  também que  as  crianças  têm consciência  de  que  a  crise  está  a
comprometer o seu futuro enquanto geração, antevendo as consequências negativas que
esta poderá ter nos seus projectos de vida nos domínios da formação, do emprego e da vida
familiar. Os desafios que a recuperação económica colocam ao Estado Português dão-lhe
uma oportunidade única de mudar e adoptar uma visão transformadora para o futuro, uma
visão que ponha os direitos das crianças no centro das políticas de resposta à crise. 

 



Neste sentido o Comité Português para a UNICEF propõe um conjunto de estratégias e
recomendações, nomeadamente: 

• A criação de uma Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Infantil centrada
nos direitos da criança e que promova uma intervenção integrada e coordenada das várias
áreas sectoriais. 

• Assegurar que as crianças são uma prioridade política, especialmente em tempo de
crise. O Governo deve avaliar o potencial impacto das políticas de resposta à crise na vida
das crianças e na realização dos seus direitos. Deve ainda investir na educação da primeira
infância e garantir acesso gratuito a estes serviços a famílias com baixos rendimentos. 

• Criação de uma entidade para os Assuntos das Crianças e da Juventude que coordene
e monitorize a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. 

• Garantir a participação activa das crianças. O Governo e a Sociedade Civil devem criar
estratégias de participação activa das crianças em processos decisórios que as afectam,
garantindo assim o direito da criança a ser ouvida (Art. 12º da CDC). 

• Desenvolver um sistema global e integrado de recolha de dados que abranja todos os
aspectos da vida das crianças. Uma recuperação da crise baseada no respeito pelos direitos
humanos  é  a  melhor  estratégia  para  corrigir  desigualdades,  agravadas  por  crises
sucessivas, para erradicar a pobreza e para promover coesão social.

 

1. No dia 27 de Outubro, em Fátima, reuniu o Conselho Geral da CNIS.

Entre outros, foram abordadas questões como:

 Apresentação o Programa de Ação e do Orçamento para o ano de 2015;

 Os  objetivos  estratégicos  para  o  próximo  ano:  afirmar  o  setor  solidário  e

representar as IPSS, promover as negociações com as entidades do poder central e local
indispensáveis ao prosseguimento articulado das suas ações; Apoiar as IPSS no exercício
da  sua  missão  solidária  a  fim  de  assegurarem  a  intervenção  de  proximidade  com
qualidade,  inovação  e  sustentabilidade;  Contribuir  para  a  capacitação  contínua  dos
dirigentes, trabalhadores e voluntários;

 Os efeitos do aumento do RMMG;

 Foi solicitado aos presentes que comuniquem, até final da semana para a CNIS,

as IPSS que tenham obras no âmbito da RNCCI, terminadas ou a terminar, para que a



CNIS as possa calendarizar, sob o risco de que as que não o forem ficarão de fora dos
Acordos de Cooperação a celebrar;

 Foi igualmente pedido às Uniões que acompanhassem as visitas às IPSS, com

obras no âmbito do POPH, pois é necessário fazer fecho de contas até ao fim do ano, sob
o perigo de as instituições não receberem o dinheiro, ou até ter que devolver algum que já
tenham 

recebido.  O  processo  parece  ter  sofrido  um  impulso,  fruto  de  diretrizes  dadas  na
Comissão Permanente do Setor Social, e é necessário as instituições estarem atentas e
confirmarem que documentação ainda têm que entregar e corresponderem até meados de
novembro a essa falta.

2. No dia 29 de Outubro, a “Engenho” procedeu à cerimónia simbólica do hastear
da Bandeira Verde, nas instalações do seu Centro de Apoio Comunitário, depois
de ter visto o seu trabalho de educação ambiental reconhecido, no âmbito do
programa nacional Eco Escolas, através das boas práticas ligadas à proteção
do ambiente

Esta iniciativa que, para além das crianças, idosos e colaboradores, contou com a
presença do Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de V.N. Famalicão, Pedro
Sena, serviu para a Engenho assumir mais um compromisso ambiental aderindo ao
Projeto Rios, com a adoção do Rio Guizande, afluente da margem esquerda do Rio
Este, no troço que atravessa as freguesias da área de intervenção desta associação
de desenvolvimento local,  seguindo uma metodologia  específica,  serão realizadas
várias ações como limpeza do rio,  controlo  da qualidade da água,  eliminação de
focos de poluição, estudo do ecossistema fluvial, proteção e estudo da fauna e flora
ribeirinhas, inventariação do património, registo de vivências e recolha de memórias
deste pequeno riacho que para além de modelar e referenciar a paisagem, matou a
fome  a  muita  de  gente  que  por  aqui  viveu  ao  longo  do  tempo  em  sucessivas
gerações, tendo o rio e a terra do vale como sustento.

3. No dia 30 de Outubro a Associação dos Lares Ferroviários organiza o “XII Encontro
sobre Envelhecimento”, na Sala da Cultura do Pavilhão Municipal do Entroncamento. O
Encontro  destina-se  a  Dirigentes,  Profissionais  e  Estudantes  da  área  do
Envelhecimento e público em geral interessado na temática.
A CNIS esteve representada por Eduardo Mourinha.

4. No dia  14  de  Novembro,  a  partir  das  14.00  horas,  vai  ser  promovido no
auditório  da  Biblioteca  Municipal  José  Saramago,  em  Odemira,  o  colóquio
dedicado  ao  tema  “Economia  Social  –  que  desafios?”,  numa  iniciativa  do
Município de Odemira.

O objetivo da iniciativa é provocar a reflexão e o debate em torno dos futuros desafios
para  a  construção  social,  no  âmbito  do  desenvolvimento  local,  inovação  e
sustentabilidade, abordando também as oportunidades de financiamento. O evento é
dirigido a técnicos e dirigentes das entidades com intervenção na área da ação social.

 O Presidente-Adjunto da CNIS, João Carlos Dias apresentará o tema  “Economia
Social e Sustentabilidade”.

 



5. No dia 30 de Outubro a Associação dos Lares Ferroviários organiza o “XII Encontro
sobre Envelhecimento”, na Sala da Cultura do Pavilhão Municipal do Entroncamento. O
Encontro  destina-se  a  Dirigentes,  Profissionais  e  Estudantes  da  área  do
Envelhecimento e público em geral interessado na temática.

A CNIS estará representada por Eduardo Mourinha.

DECRETO-LEI N.º 159/2014 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 207/2014, SÉRIE I DE 2014-10-27
Presidência do Conselho de Ministros

Estabelece  as  regras  gerais  de  aplicação  dos  programas  operacionais  e  dos  programas  de

desenvolvimento rural financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento, para o período

de programação 2014-2020

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 87/2014 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

209/2014, SÉRIE I DE 2014-10-29
Assembleia da República

Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade

DECRETO REGULAMENTAR N.º 5/2014 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 210/2014, SÉRIE I DE 2014-

10-30
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 21/2012, de 8 de fevereiro, que aprova a
orgânica  da  Secretária-geral  do  Ministério  da  Solidariedade,  Emprego  e  Segurança  Social,
concentrando neste serviço atribuições nos domínios dos recursos humanos, formação profissional
nas matérias transversais, negociação e aquisição de bens e serviços, financeiro e patrimonial

DESPACHO N.º 13171/2014 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 210/2014, SÉRIE II DE 2014-10-30
Ministério das Finanças - Autoridade Tributária e Aduaneira
Criação da Unidade de Gestão da Relação com os Contribuintes

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/58605739/details/maximized?p_auth=OjK8JldE
https://dre.pt/application/file/58660183
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/543723/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/58661942/details/maximized?p_auth=fB3i2H2P
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/58661942/details/maximized?p_auth=fB3i2H2P
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/58644001/details/maximized?p_auth=UDuj4d8V
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/58644001/details/maximized?p_auth=UDuj4d8V


 

 

 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E DE APOIO À FAMÍLIA 

INQUERITO PUBLICO 

Por iniciativa da Direção-Geral da Educação (DGE), o Instituto Português da Qualidade (IPQ) 
constituiu uma Comissão Técnica “Ad-hoc” (CTA 26), com o objetivo de elaborar uma Norma 
sobre as atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, atividades de 
animação e de apoio à família na educação pré-escolar e componente de apoio à família no 
1.º ciclo do ensino básico, prestados por organizações públicas e privadas com ou sem fins 
lucrativos. 

Pretende-se que os requisitos desta Norma abranjam todas as organizações 
independentemente do seu tipo ou dimensão e do seu estatuto de entidade promotora ou 
parceira. 

O projeto de Norma “Atividades de Enriquecimento Curricular e de Apoio à Família” 
(prNP4510_2014-pt) está em inquérito público até ao próximo dia 14 de novembro.  

Este projeto pode ser consultado em: 
http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Inquerito_Publico_Projeto_Norma/Pages/Projectos_Norma _e
m_Inquerito.aspx 
 
Eventuais sugestões ou contributos técnicos com indicação do respetivo Projeto de Documento 
Normativo devem ser enviados para o e-mail nor@ipq.pt , através do preenchimento da Ficha 
de registo de comentários aos documentos normativos portugueses.  

 

O Conselho de Ministros de 23 de Outubro, aprovou o Plano Nacional para a Redução 
dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 e o Plano de Ação para 
a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016. 
 
O Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 
enquadra o desenho e a prestação das políticas públicas nas áreas dos 
comportamentos aditivos e das dependências e a intervenção da sociedade civil no 
próximo ciclo até 2020. 
 
O Plano Nacional e o respetivo Plano de Ação inserem-se na linha de continuidade às 
orientações preconizadas na Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, publicada em 
1999, e seu Plano de Ação Horizonte 2004, a que o Plano Nacional Contra a Droga e 
as Toxicodependências 2005-2012 e respetivos Planos de Ação deram sequência, e 
ainda pelo Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 2010-2012. 

Retribuição Mínima Mensal Garantida– IPSS

Por força do disposto no art.º 1º do Dec. Lei nº 144/2014, de 30/09 o valor da
retribuição mínima mensal garantida é atualizado para 505€ a partir de 1 de
Outubro (inclusive) e até 31.12.2015.

Assim, nas situações em que a remuneração dos trabalhadores seja de valor
inferior à remuneração minima mensal garantida, devem as IPSS actualizar
essas remunerações,  por forma a que as mesmas correspondam ao valor da
remuneração mínima mensal garantida atualizada - 505€.

A equipa organizadora sob a égide da CNIS do 1º Seminário, “As IPSS e a

Saúde – Perspetivas para o século XXI”, compilou e ultimou as conclusões

do mesmo que, estão publicadas no site da CNIS (www.cnis.pt).

 

http://www.cnis.pt/


Guia prático      (http://www4.seg-social.pt/guias-praticos) 

Medida Excecional de Apoio ao Emprego - Redução de 0,75% da Taxa 
Contributiva a Cargo da Entidade Empregadora  

 

Guia prático 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

                                                                                             Fonte: www4.seg-social.pt 

Está  disponível  em www.cnedu.pt o  estudo  “Estado  da
Educação  2013”  apresentado  no  Conselho  Nacional  de
Educação.

http://www.cnedu.pt/


 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Equipamentos e Serviços - Creches 
 

 Mantém-se a tendência de aumento da taxa de cobertura da rede de creches. 

 

Equipamentos e Serviços – Pré-escolar e Actividades de Enriquecimento 
Curricular do 1º ciclo do ensino básico 
 
 Mantém-se a tendência de aumento da rede de salas do ensino pré-escolar e 
 reduz-se o horário das AEC mantendo a escola a tempo inteiro (9h-17h30m). 

 

Equipamentos e Serviços – Centros de Dia, Apoio Domiciliário e Lares 
 
 
 Continua a aumentar o número e a capacidade de respostas sociais para  
 idosos, no entanto é ultrapassada pelo aumento de população nestas faixas 
 etárias e situa-se abaixo da média europeia. 

 



 

 

 

 

 

 

A Medida Emprego Jovem Ativo (EJA) assume como objetivo proporcionar o desenvolvimento 
de experiências práticas em contexto de trabalho, no âmbito de projetos que podem ser 
promovidos por entidades públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos, com a duração de 
seis meses, para jovens entre os 18 e os 29 anos: 

 Que não possuam a escolaridade obrigatória e que se encontrem em situação de 
particular desfavorecimento face ao mercado de trabalho; 

 Que possuam qualificação de nível 6 ou superior, tendo em vista a orientação e o apoio 
aos jovens em situação de desfavorecimento. 

Assim, o Conselho Diretivo do IEFP, I.P. deliberou que o período de abertura de candidaturas a 
esta medida decorrerá entre 6 de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, inclusive. 

  

A
SIC

Esperança lança a 5ª edição do Prémio SIC Esperança - Rock in Rio Escola Solar. A verba do
financiamento é gerada através da venda de eletricidade produzida por painéis solares instalados
pelo país, aquando da edição de 2008 do Rock in Rio Lisboa e do concurso Escola Solar. 

As candidaturas decorrem entre 6 de Outubro e 10 de Novembro.

Os projetos candidatos devem ter como objetivos a melhoria da qualidade de vida, em particular
de  pessoas  socialmente  desfavorecidas,  integrados  no  conceito  da  temática  anual  da  SIC
Esperança.  Para  2014  a  temática  é  o  empowerment  e  o  prémio  é  de  20.000  euros.  As
candidaturas estão abertas de 6 de outubro a 10 de novembro.



 Consultar o regulamento e ficha de candidatura em anexo em www.sicesperanca.pt

Envolvimento Comunidades | Programa EDP Solidária Barragens

EDP SOLIDÁRIA BARRAGENS: CANDIDATURAS DE 20 DE OUTUBRO A 7 DE 
NOVEMBRO

 

As candidaturas à 6ª edição do Programa EDP Solidária Barragens decorrem de 20 de outubro e
7 de novembro.
O programa EDP Solidária Barragens é uma iniciativa anual da Fundação EDP em colaboração
com a EDP Produção que tem como objetivo apoiar projetos que visam a melhoria da qualidade
de vida, em particular de pessoas socialmente desfavorecidas, e a integração de comunidades
em risco de exclusão social.
Podem candidatar-se todas as entidades nacionais que apresentem projetos de cariz social sem
fins lucrativos.
Estão  abrangidos  os  municípios  envolventes  à  construção  e  reforços  de  potência  dos
aproveitamentos hidroelétricos EDP: Alfândega da Fé, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Macedo de
Cavaleiros, Mirandela, Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Amarante, Cabeceiras de
Basto,  Celorico  de  Basto,  Ribeira  de  Pena,  Mondim de  Basto,  Sever  do  Vouga, Oliveira  de
Frades, São Pedro do Sul, Vale de Cambra e Vieira do Minho.
O  Programa  EDP  Solidária  Barragens  faz  parte  do  conjunto  de  iniciativas  de  apoio  ao
desenvolvimento regional promovidas pelo Grupo EDP de modo a garantir que as populações
locais  também partilham dos benefícios  gerados pela  expansão da  capacidade de produção
hidroeléctrica.

Mais informações: edpsolidaria@edp.p

\

 

http://www.sicesperanca.pt/


                 



                  APDAF - Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família promove

 



 

O IPCG – Instituto Português de Corporate Governance, a Embaixada do Reino dos Países
Baixos  em Lisboa  e  a  Câmara  de  Comércio  Portugal-Holanda,  com o  apoio  da  Sociedade
Central de Cervejas e Bebidas e a Unilever Jerónimo Martins, instituíram, em parceria, o Prémio
Damião  de  Góis  destinado  a  distinguir  projectos  na  área  do  empreendedorismo  social.
Perspectivam os seus promotores com esta iniciativa apoiar projectos e iniciativas relevantes em
matéria das boas práticas de responsabilidade social consideradas como um investimento no
bem-estar  do  capital  humano  e  dos  demais  stakeholders relacionados  com  a  actividade
empresarial. Projecto que se enquadra, tanto nos princípios consagrados na Carta das Nações
Unidas, como no Tratado de Lisboa, quando aponta para tornar a Europa na “economia baseada
no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento
económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social”.

A Cerimónia de Atribuição do Prémio Damião de Góis, no próximo dia 4 de Novembro de 2014,
pelas 17h00 na Sala 2 da Zona de Congressos da Fundação Calouste  Gulbenkian,  sendo
presidida por Sua Excelência o Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social,
Agostinho Branquinho.



 





 



 

 

 IPSS’s de Santa Marta de Penaguião planeiam Evento Solidário 
Auditório Municipal, 22 Novembro 2014 

 
Os dirigentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho de Santa 
Marta de Penaguião reuniram, na A2000, no dia 21/10/2014, para programar um evento 
solidário conjunto – Noite de Fados. 

Este evento tem como objetivo angariar fundos para as 5 instituições de Santa Marta de 
Penaguião, a saber: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000 (Santa Marta de 
Penaguião); Centro Social e Paroquial de Santa Eulália (Cumieira); Centro Social e Paroquial de 
São Miguel de Lobrigos; Fundação Dr. Carneiro Mesquita (Fontes); Fundação Luís Vicente (São 
João de Lobrigos). 

Acreditando que a “União Faz a Força” os responsáveis por estas entidades esperam que a 
população penaguiense adira em massa à noite de fados. 

 

A CNIS já possui página no Facebook. 
Pretende ser um local de divulgação de atividades da própria CNIS, das suas associadas bem
como dos seus parceiros institucionais. 

Pretende ser um espaço dinâmico com divulgação rápida de conteúdos e, também de partilha de
informação. 

Num espírito de respeito e de boa educação institucional,  solicita-se que sigam estas normas
tornando esta página um espaço saudável de partilha entre todos. 

Como em todas as páginas institucionais todos os comentários e posts serão analisados e serão
retirados conteúdos considerados inadequados, sem relação com as publicações ou que sejam
considerados ofensivos. 

A página da CNIS poderá ser encontrada em: 

http://www.facebook.com/cnis.ipss 

Visitem a página, façam gosto e partilhem as vossas/nossas experiências e atividades.

Lino Maia
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