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NOTÍCIAS À SEXTA 
14.08.2015 

 

EXTRACTO DO 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 13 DE AGOSTO DE 2015 
… 

 

3. O Conselho de Ministros aprovou a alteração do regime especial de proteção na invalidez e do re-

gime jurídico do complemento por dependência. 

O acesso à proteção especial na invalidez e o regime jurídico do complemento por dependência é alar-
gado, passando a fazer-se tendo em atenção as consequências das doenças e o seu impacto na atividade 
profissional desenvolvida pelo beneficiário, em vez de estar focado no tipo de doença. 

Esta alteração corrige a injustiça relativamente aos beneficiários de doenças precocemente incapacitan-
tes cujos portadores, pelo simples facto de a sua doença não estar tipificada na lei, não podiam benefi-
ciar do regime geral de proteção na invalidez. 

Prevê-se também o alargamento do complemento por dependência, o qual passa a ser estendido a to-
dos os beneficiários no ativo que sejam portadores de doença susceptíveis de gerarem invalidez especial 
e se encontrem dependentes. 

4. O Conselho de Ministros aprovou a Estratégia de Proteção ao Idoso. 

A Estratégia visa reforçar o reconhecimento dos direitos de que os idosos são titulares, sendo enuncia-
das as linhas orientadoras de revisão dos diplomas que regulam aspetos conexos com os direitos dos 
idosos, designadamente o regime civil do suprimento das incapacidades. 

Nesse sentido, pretende-se enunciar de forma expressa e clara os direitos dos idosos, o que representa 
a assunção de um conjunto de princípios orientadores na interpretação e aplicação das normas legais, 
bem como no desenvolvimento de políticas adequadas à proteção dos direitos dos idosos. 

5. O Conselho de Ministros aprovou a alteração dos regimes jurídicos do fundo de compensação do 
trabalho e do fundo de garantia de compensação do trabalho. 

Estas alterações visam proceder a ajustes legislativos, tendo como objetivo um maior equilíbrio entre as 
obrigações dos empregadores e a defesa dos interesses dos trabalhadores, num clima de acordo e coo-
peração entre o Governo e os parceiros sociais. 

Foram ouvidos todos os parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social 
do Conselho Económico e Social, tendo anteprojeto de diploma sido publicado, para apreciação pública, 
no Boletim do Trabalho e Emprego. 

23. O Conselho de Ministros autorizou um conjunto de despesas de forma a assegurar a continuidade 

da prestação de serviços públicos, nos termos do Código dos Contratos Públicos, 

… 

-   É também autorizada a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a cooperativas 
e associações de ensino especial e a instituições particulares de solidariedade social que celebrem con-
tratos de cooperação para o ano letivo de 2015-2016. O montante global autorizado é de cerca de 4, 95 
milhões de euros e os encargos financeiros daí resultantes são satisfeitos pelas verbas da Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares; 
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DECRETO-LEI N.º 159/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 154/2015, SÉRIE I DE 

2015-08-10  

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Cria a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 

 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 115/2015 - DIÁRIO DA REPÚ-

BLICA N.º 154/2015, SÉRIE I DE 2015-08-10  

Assembleia da República 

Reforça os meios da Autoridade para as Condições do Trabalho e cria um Plano Nacional de    

Combate às Discriminações em função da Maternidade e Paternidade 

 

  

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 116/2015 - DIÁRIO DA RE-

PÚBLICA N.º 154/2015, SÉRIE I DE 2015-08-10 

Assembleia da República 

Reforça os cuidados de saúde primários na saúde infantil e na prestação de cuidados a crianças         

e jovens 

 
 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 117/2015 - DIÁRIO DA RE-

PÚBLICA N.º 154/2015, SÉRIE I DE 2015-08-10  

Assembleia da República 

Garantia da acessibilidade aos tratamentos de infertilidade 

 
 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 119/2015 - DIÁRIO DA RE-

PÚBLICA N.º 154/2015, SÉRIE I DE 2015-08-10  

Assembleia da República 

Soluções integradas de incentivo à natalidade 

 

PORTARIA N.º 236/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 154/2015, SÉRIE I DE 2015-

08-10  

Ministérios das Finanças e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

Fixa a taxa das rendas condicionadas 

 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977689/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977689/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977679/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977679/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977680/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977680/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977681/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977681/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977683/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977683/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977684/details/maximized?p_auth=2mF2chON
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69977684/details/maximized?p_auth=2mF2chON
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DESPACHO N.º 8785/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 154/2015, SÉRIE II DE 

2015-08-10  

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário de Estado do  Desenvol-

vimento Regional 

Determina a extinção das autoridades de gestão dos Programas Operacionais de Assistência 

Técnica do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (POAT FEDER) e do Fundo So-

cial Europeu do QREN (POAT FSE), sendo as respetivas competências, direitos e obrigações 

assumidas pela autoridade de gestão do Programa Operacional de Assistência Técnica do 

Portugal 2020 

 
 

PORTARIA N.º 237/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 156/2015, SÉRIE I DE 2015-

08-12  

Ministérios das Finanças, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Primeira alteração à Portaria n.º 278-C/2014, de 29 de dezembro, que estabelece os procedi-

mentos e as demais condições necessários à atribuição, aplicação e manutenção da tarifa so-

cial estabelecida no Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 172/2014, de 14 de novembro 

 

 

PORTARIA N.º 242/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 157/2015, SÉRIE I DE 2015-

08-13 
Presidência do Conselho de Ministros 

Primeira alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 

Europeu, adotado pela Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Informa-se que a data limite para a apresentação de candidaturas foi adiada para o dia 

10 de setembro de 2015. 

Mais informações em: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-

2015 

 

 

CANDIDATURAS 

 

https://dre.pt/application/file/69965836
https://dre.pt/application/file/69965836
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69992905/details/maximized?p_auth=Kwg8xGpN&serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/69992905/details/maximized?p_auth=Kwg8xGpN&serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66006094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/666880/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58895505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58895505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70007182/details/maximized?p_auth=mr5R5z0k
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70007182/details/maximized?p_auth=mr5R5z0k
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66639546/details/normal?l=1
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
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 Descrição Modelo Organização POISE; 

 Matriz Portugal 2020 Candidaturas diretas a efetuar pelas IPSS; 

 Matriz Portugal 2020 para IPSS Outros Apoios; 

(Estes documentos poderão ser consultados no site da CNIS – www.cnis.pt 

 

 

 O projeto Missão com Pinta tem como objetivo financiar pequenas 

obras de requalificação em Instituições que trabalhem na área da 

educação, desde o Pré-Escolar até ao 3º ciclo do ensino básico. Até 

4 de setembro, submeta o seu projeto e candidate-se a um 

financiamento no montante máximo de 10.000 €. 

Para aceder a mais informações, bem como a Ficha de Candidatura 

e o Regulamento do projeto, uma parceria SIC Esperança e AKI, 

consulte o site da SIC Esperança em www.sicesperanca.pt. 

 
 

 

 

 

De 13 de julho a 15 de setembro 
(projetos a iniciar em janeiro de 2016) 
 
O concurso PARTIS - Práticas Artísticas para Inclusão Social pretende apoiar projetos sociais destinados à integração 
social através das práticas artísticas. 
 
Os melhores e mais inovadores projetos de integração social pela prática artística, nas áreas das artes visuais, artes 
performativas e audiovisuais (nomeadamente teatro, dança, música, circo, grafitti, performance, pintura, escultura, 
instalação, vídeo, fotografia, entre outras) serão apoiados, até um máximo de €25 mil euros/ano. As propostas de-
vem ser consistentes, informadas e sustentadas, assentes em parcerias alargadas, passíveis de avaliação e potencial 
de replicação. 
 
Podem concorrer organizações não lucrativas com projetos que promovam a inclusão social de cidadãos em situação 
de maior vulnerabilidade social, tendo em vista a promoção do encontro e diálogo entre diferentes - em termos soci-
ais, etários, culturais, entre outros -, e também a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social e territo-
rial. 

 Mais informações em:http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=4448 

 

 

 

Abertura de concursos: 

http://www.cnis.pt/
http://www.sicesperanca.pt/
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=4448
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Estão abertas, até 30 de setembro, as candidaturas ao Prémio de Inovação Tecnológica Enge-
nheiro Jaime Filipe. 
Podem candidatar-se pessoas individuais com mais de 18 anos, residentes em Portugal, assim 
como as empresas com sede em território nacional. 
O Instituto Nacional de Reabilitação, I.P., através deste prémio visa: 

 Promover o desenvolvimento de projetos de investigação inovadores, de prevenção e promoção 
de autonomia das pessoas com deficiência, que incluam medidas, propostas e soluções que fa-
cilitem a realização dos atos da sua vida diária pessoal e social. 

 Estimular a conceção e desenvolvimento de equipamentos, instrumentos, utensílios, tecnolo-
gias e metodologias que facilitem, otimizem e prolonguem as capacidades físicas, cognitivas e 
sociais e sejam garante de uma maior qualidade de vida. 

 Sensibilizar a sociedade, em geral, e os setores nacionais do design, da indústria e da economia, 
em particular, para a área da prevenção da incapacidade, para a necessidade de conceção, pro-
dução e comercialização de produtos, equipamentos ou adaptações que assegurem a funciona-
lidade, a inclusão e a participação das pessoas com deficiência. 

 Estimular a criatividade nas áreas tecnológica e de design, podendo ser consideradas neste âm-
bito, as tecnologias de informação e comunicação, metodologias de distribuição de serviços, 
design universal, acessibilidades e outras que contribuam efetivamente, para a promoção da 
funcionalidade e da participação social das pessoas com deficiência. 
 Os Prémios de Inovação Tecnológica "Eng.º Jaime Filipe" são entregues no evento de comemo-
ração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no dia 3 de Dezembro. 

Este Prémio, promovido desde 2001, homenageia o Engenheiro que se dedicou em vida à defesa 
do exercício de cidadania e inclusão social das pessoas com deficiência. 
Mais informação em http://www.inr.pt/content/1/1149/premio-jaime-filipe 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inr.pt/content/1/1149/premio-jaime-filipe
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As candidaturas decorrem até 25 de Setembro de 2015 e devem ser apresentadas via e-mail (para 
geral@convoluntariado.pt), através do envio do formulário de candidatura, em anexo, e dos 
documentos referidos no mesmo. 

Podem candidatar-se voluntários e respetivos projetos de voluntariado apresentados por organizações 
de voluntariado ou promotoras de voluntariado, legalmente constituídas e sediadas em território 
nacional. Cada organização pode apresentar mais de uma candidatura. 

O prémio consta de um troféu, consubstanciado numa peça de cristal, acompanhado de um certificado 
emitido no nome do vencedor. A organização proponente receberá também um certificado, mencionando 
o nome do projeto associado ao vencedor. 

Objetivos do Troféu Português do Voluntariado 

- Promover o voluntariado como exercício de cidadania ativa e envolvimento de todos para o bem comum; 

- Valorizar o voluntariado que contribua para a melhoria das condições de vida de pessoas e comunidades, 
particularmente as que estejam em situação ou risco de exclusão; 

- Promover a defesa do ambiente e dos animais; 

- Divulgar boas práticas de voluntariado para incentivar a sua replicação e/ou a realização de novos 
projetos de voluntariado. 

Os projetos de voluntariado candidatos devem ser enquadrados nos seguintes âmbitos: 

Ação Cívica e Comunitária | Ação Social | Ciência e Cultura | Cooperação para o Desenvolvimento | Defesa 
do Consumidor | Defesa do Património e do Ambiente | Proteção Animal | Desenvolvimento da Vida 
Associativa e da Economia Social e Solidária | Direitos Humanos | Educação | Emprego e Formação 
Profissional | Proteção Civil | Integração Social | Saúde. 

Para mais informações por favor consulte o Regulamento do Troféu Português do Voluntariado em 
http://www.convoluntariado.pt/ 

 ou contacte: 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
Av. Júlio Dinis n.º23, 1º esq. 1050-130 Lisboa 
geral@convoluntariado.pt 
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A APPACDM de Gaia vai participar no “Gaia ConVida 2015” – II Mostra de Produtos 

Tradicionais Portugueses, promovido pelo Lions Clube de Vila Nova de Gaia com o 

apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no Cais de Gaia (junto ao 

Teleférico) de 13 a 17 de Agosto, evento esse em que as receitas reverterão a favor da  

instituição. 
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O Centro Social da Lomba realiza a II Feira Social nos dias 14, 15 e 16 de Agosto de 2015, 

no Largo Nossa Senhora do Ó, na freguesia da Lomba, concelho de Gondomar.  

Esta iniciativa, à semelhança do ano 2014, tem como objetivo divulgar os serviços e/ou 

projetos sociais, culturais e recreativos existentes no concelho, na freguesia, bem assim 

no território limítrofe, estimulando o seu conhecimento junto da população, envolvendo 

toda a comunidade. Pretende-se, ainda, disseminar a cultura de empreendedorismo, 

inovação, sustentabilidade e coesão territorial; promovendo a intervenção em rede e a 

formação de redes de parceria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 


