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Relatório de 2014 da atividade da RNCCI  

 

No ano passado, a RNCCI contribuiu decisivamente para a melhoria da resposta 

de cuidados continuados dada às necessidades da população, mantendo elevadas 

taxas de ocupação. Além da RNCCI ter reforçado a capacidade instalada (7.160 

camas), melhoraram os tempos de referenciação em 72 por cento e aumentou significativamente o número 

de doentes referenciados (41.657) e assistidos (48.299) face a 2013.  

No final de 2014, os lugares de internamento cresceram 7,8 por cento, registando-se um total de 7.160 camas. 

Os lugares em Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM) representam 77,6 por cento do total de 

novas camas, representando atualmente esta tipologia 57,2 por cento dos lugares de internamento 

disponíveis.  

O desenvolvimento das respostas de internamento da RNCCI, com base no estabelecimento de acordos de 

prestação de serviços, com Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), representa 75 por cento do 

total de acordos celebrados, representando a contratação de 5.194 camas, cerca de 72,5 por cento da oferta. 

O número de Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) cresceu 3 por cento em relação a 2013, 

existindo 274 ECCI no fim do ano passado, tendo a região Centro um crescimento de 13 por cento.  

A nível nacional existem 26 Equipas Intra-hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) e 11 Equipas 

Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP).  

A população da RNCCI com idade superior a 65 anos representa 83,4 por cento do total. A população com idade 

superior a 80 anos representa 45 por cento do total. Dos utentes com mais de 65 anos, 55% tem mais de 80 

anos. 

O sexo feminino representa 55,6 por cento dos utentes e o sexo masculino corresponde a 44,4 por cento dos 

utentes. Dos utentes com idade superior a 80 anos, 63,5% são do sexo feminino. 

Cerca de 10 por cento dos utentes tiveram alta para respostas sociais. A nível nacional, 75,8 por cento das altas 

foram para o domicílio, mas em 76 por cento dos casos, tiveram necessidade de suporte. 

O número de utentes referenciados para a RNCCI foi de 41.657, quando em 2013 tinham sido 39.896. No 

mesmo período a referenciação extra-hospitalar aumentou em relação a 2013, observando-se 35 por cento 

dos casos referenciados pelos Cuidados de Saúde Primários e 65 por cento pelos hospitais. 

O número de doentes assistidos foi de 48.299, comparando com os 44.881 de 2013. 
No global, os tempos de referenciação melhoraram 72 por cento face a 2013.  
A taxa de ocupação manteve-se elevada, destacando-se as ULDM com 96 por cento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

NOTÍCIAS À SEXTA 
08.05.2015 

2 

-------------------------------------------------------------
Conselho Consultivo INATEL 
-------------------------------------------------------------

Dia: 28 de abril  

José Casaleiro em representação da CNIS 

participou nesta reunião que aprovou por 

unanimidade o plano de ação e contas. 

 

 

-------------------------------------------------------------

Assembleia Geral da Plataforma do 

Território  

------------------------------------------------------------- 

Dia: 29 de abril 

 

Realizou-se mais uma reunião desta 

Plataforma que teve como agenda o balanço 

das atividades. Participou na reunião em 

representação da CNIS, José Casaleiro. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

1ª Sessão de Esclarecimentos sobre a 

Revisão do Estatuto das IPSS 

------------------------------------------------------------- 

Dia: 7 de maio 

 

A UDIPSS-AVEIRO realizou esta sessão que 

foi ministrada pelo Dr. Luís Soares Correia. A 

Nota de Abertura foi realizada pelo Diretor do 

CDSS, Dr. Rui Miguel Cruz. Contou ainda com 

a presença de 87 Instituições.  

Ficou agendada para 15 de Maio a 2ª Sessão 

sobre a mesma temática. 

 

 

-------------------------------------------------------------

Marcha solidária  

------------------------------------------------------------- 

Dia: 9 de maio, pelas 18h00 

 

Os fundos angariados reverterão a favor do 

Programa “Sentir a Diferença” da área de 

apoio à deficiência, em particular para 

aquisição de material para a sala de 

reabilitação que se pretende equipar a 

Associação Cultural e de Apoio Social de 

Olhão (ACASO). 

 

------------------------------------------------------------

A noite do “Pirilampo” 

------------------------------------------------------------- 

Dia: 9 de maio, no Palácio de Cristal na 

cidade do Porto 

A FNA Porto convida toda a comunidade e em 

especial, todos os antigos escuteiros a 

participar nesta noite mágica, pois é uma 

oportunidade para contribuir para esta causa 

bem conhecida, símbolo da solidariedade 

social. 

Na compra de um balão estarão a ajudar 

crianças e jovens com deficiência intelectual 

e/ou multideficiência. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

VII Caminhada “Pela Igualdade na 

Diferença” e a II Aula de Zumba 

------------------------------------------------------------- 

Dia: 10 de maio em Esposende 

  

O ponto de encontro será às 9h nas Piscinas 

Municipais. Às 9h30 terá início a Caminhada. 

Esta iniciativa insere-se no âmbito da 

angariação de fundos do Complexo de 

Esposende da APPACDM de Braga. 

As inscrições já se encontram à venda no 

Complexo de Esposende, Junta de Freguesia 

das Marinhas e Piscinas Foz do Cávado, a um 

custo de 1 euro cada e com oferta de água e 

bolo. Pode também inscrever-se no próprio 

dia. 

 

-------------------------------------------------------------

Seminário Inclusão 

------------------------------------------------------------- 

Dia: 13 de maio no Auditório Couto Viana 

da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo 

 

No âmbito das comemorações do 43.º 

aniversário da APPACDM de Viana do 

Castelo, no programa da SEMANA DA 
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INCLUSÃO de 10 a 17 de maio de 2015, 

destaca-se este seminário que terá as 

seguintes abordagens: "Inclusão Ativa”; 

"Inclusão: Uma Questão de Atitude” e 

“Inclusão pela Arte”. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Semana do Desenvolvimento 

------------------------------------------------------------- 

Dias: 13 e 17 de Maio, no Fórum Lisboa 

 

Organizada pela Plataforma Portuguesa das 

ONGD e pelas suas associadas, e enquadrada 

nas comemorações do Ano Europeu para o 

Desenvolvimento, esta iniciativa procura 

promover um maior envolvimento dos 

cidadãos e cidadãs na construção de soluções 

para os problemas globais. 

  

A Semana do Desenvolvimento pretende 

assim dar a conhecer o trabalho desenvolvido 

no sector do Desenvolvimento, 

nomeadamente pelas ONGD associadas da 

Plataforma, mas visa, acima de tudo, promover 

uma reflexão crítica sobre as questões do 

Desenvolvimento e criar oportunidades 

concretas para a mobilização dos cidadãos e 

cidadãs. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Plano de Contingência para Temperaturas 

Extremas Adversas – Módulo Calor 

------------------------------------------------------------- 

Dia: 13 de maio, na DGS 

 

A reunião terá como objetivo a apresentação 

da operacionalização do Plano de 

Contingência para Temperaturas Extremas 

Adversas – Módulo Calor, avaliação de risco; 

níveis de alerta. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Ludi’Cidade 2015 

------------------------------------------------------------- 

Dias: 14, 15, 16 e 17 de maio, entre as 10h30 

e as 17h00 

 

A Associação de Ludotecas do Porto promove 

uma festa de quatro dias com atividades 

gratuitas para crianças: jogos tradicionais, 

pinturas, "faz de conta", "pinchonas", iniciação 

desportiva e outras surpresas. 
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Terceira Semana Mundial da Prevenção Rodoviária: SALVE VIDAS DE CRIANÇAS  
 
http://www.dgs.pt/em-destaque/terceira-semana-mundial-da-seguranca-rodoviaria1.aspx 
https://www.facebook.com/pages/SalveVidasdeCrianças/1649845645249147 

 

DECLARAÇÃO DAS CRIANÇAS PELA SEGURANÇA RODOVIÁRIA  

http://www.ansr.pt/Campanhas/Documents/3%20semana%20mundial%20SR/DECLARAÇÃO%20DAS%20CRI
ANÇAS%20PELA%20SEGURANÇA%20RODOVIÁRIA%20PT_Final.pdf 

 

 

PROMOVER A PREVENÇÃO RODOVIÁRIA INFANTIL 

 
http://www.dgs.pt/em-destaque/novo-site-para-promover-educacao-rodoviaria-infantil.aspx 
https://cadeirasauto.fundacionmapfre.org/infantis/

  

 Sessão de Esclarecimento 

   26 de Maio de 2015  

    14.30 horas 

Local: Auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus - BRAGANÇA                   

Objetivos:  

- Abordagem ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário – Protocolo para 

o Biénio 2015-2016 

- Abordagem às novas Orientações Técnicas (Circular N.º 4 e N.º 5 da DGSS) 

- Apresentação dos Modelos de Regulamentos Internos para as seguintes Respostas Sociais: 

Creche, Jardim de Infância, Centro de Dia, ERPI, SAD e Lar Residencial 

  

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do(s) participante(s)  e Função 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

IPSS: 

______________________________________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________  E-mail: _______________________________________________________ 

Localidade: ____________________________________________________________ 

 
 
Destinatários: Dirigentes e Técnicos das IPSS Associadas 

 

 

 

Sessão gratuita mas de inscrição obrigatória.  

Agradecemos o preenchimento desta Ficha e a sua 

devolução até 2 dias antes da Sessão para: 

uipssdb@gmail.com ou Telefax 273 313 725 

    FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

http://www.dgs.pt/em-destaque/terceira-semana-mundial-da-seguranca-rodoviaria1.aspx
https://www.facebook.com/pages/SalveVidasdeCrian%C3%A7as/1649845645249147
http://www.ansr.pt/Campanhas/Documents/3%20semana%20mundial%20SR/DECLARA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CRIAN%C3%87AS%20PELA%20SEGURAN%C3%87A%20RODOVI%C3%81RIA%20PT_Final.pdf
http://www.ansr.pt/Campanhas/Documents/3%20semana%20mundial%20SR/DECLARA%C3%87%C3%83O%20DAS%20CRIAN%C3%87AS%20PELA%20SEGURAN%C3%87A%20RODOVI%C3%81RIA%20PT_Final.pdf
http://www.dgs.pt/em-destaque/novo-site-para-promover-educacao-rodoviaria-infantil.aspx
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UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DE ECONOMIA SOCIAL 
 
(Inscrições para a 4.ª edição) 
 

Contactos e site 

Estando a terminar a 3.ª edição da Pós-Graduação em Gestão de Organizações de Economia Social da 
Católica Porto, as pessoas interessadas em frequentar a 4.ª edição poderão manifestar desde já essa 
intenção através de envio de mensagem para Cristina Crava (ccrava@porto.ucp.pt). 
O endereço do site do curso é o seguinte: 
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-em-gestao-de-organizacoes-de-
economia-social 

Data de início 

O início da 4.ª edição acontecerá depois do termo da 3.ª edição, ou seja, se possível, em finais de Maio, 
ou pouco depois disso. 

Plano de estudos 

O plano de estudos que pode ser consultado no site do curso inclui 17 disciplinas organizadas em 5 
módulos, a saber: 
- Sustentabilidade das Organizações; 
- Gestão Estratégica de Pessoas; 
- Contabilidade, Fiscalidade e Enquadramento Jurídico; 
- Formação de Auditores Internos de Qualidade (habilitação para o certificado de auditor interno de 
qualidade a emitir pela APCER) 
A totalidade do curso corresponde a 270 horas lectivas. 

Articulação com outros cursos 

A frequência deste curso dá créditos para a frequência do Mestrado em Economia Social da Católica 
Porto. 

Flexibilidade nas inscrições 

A inscrição no curso é muito flexível existindo as seguintes alternativas: 
- inscrição na totalidade do curso; 
- inscrição só num, ou nalguns módulos, sem inscrição nos restantes em futuras edições do curso; 
- inscrição só num, ou nalguns módulos, com inscrição nos restantes em futuras edições do curso. 

Horário 

A totalidade do curso corresponde a 270 horas lectivas, com aulas que funcionam às Sextas Feiras, das 
14h às 18h, e aos Sábados, das 9h às 13h. 

Parcerias 

São parceiros da Católica Porto nesta pós-graduação a CNIS, a Fundação Montepio, a Vieira de Almeida 
& Associados, a PricewaterhouseCoopers, a SINASE e a APCER. 
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 46/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 86/2015, 

SÉRIE I DE 2015-05-05 

Assembleia da República 

Pelo reforço da intervenção dos cuidados de saúde primários no combate ao cancro de pele 
 
 

PORTARIA N.º 123/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 86/2015, SÉRIE I DE 2015-05-05 
Ministérios da Defesa Nacional e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 
 

Procede à identificação das águas balneares, à qualificação das praias e à fixação das 
respetivas épocas balneares para o ano de 2015 

 
 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 29/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 87/2015, SÉRIE I 

DE 2015-05-0667144139 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Cria a estrutura de missão de apoio ao curador do beneficiário dos fundos estruturais e de 
investimento 
 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67142148/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67142148/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67142149/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67144139/details/maximized?p_auth=6lHZ59oY
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67144139/details/maximized?p_auth=6lHZ59oY
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Lino Maia 


