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A Festa da Solidariedade tem este ano o epicentro em Évora. É a nona edição 

desta iniciativa da CNIS que tem como objetivo a promoção e divulgação da 

SOLIDARIEDADE. Começou em Lisboa, em Setembro de 2007, seguiu para 

Barcelos, passou por Viseu, Castelo Branco, Santarém, Faro, Guarda, Porto e 

agora chega a Évora. 

A chegada da Chama da Solidariedade a Évora será no dia 11 de Setembro à 

noite, com animação proporcionada por Instituições do distrito, mostrando 

também as atividades culturais e recreativas das IPSS. No dia 12 a animação 

decorrerá durante todo o dia com horário a enviar posteriormente.  

As Instituições associadas ainda podem realizar a sua inscrição para 

participação na Festa, usando a ficha de inscrição já remetida, para o email da 

CNIS: cnis.porto@mail.telepac.pt 
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LEI N.º 119/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 169/2015, SÉRIE I DE 2015-08-3170139955 
Assembleia da República 

Aprova o Código Cooperativo e revoga a Lei n.º 51/96, de 7 de setembro 
 

 

 

LEI N.º 120/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 170/2015, SÉRIE I DE 2015-09-0170152047 
Assembleia da República 

Procede à nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

reforçando os direitos de maternidade e paternidade, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 

9 de abril, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril 
 

 

LEGISLAÇÃO 

CONVENÇÕES COLETIVAS 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70139955/details/maximized?p_auth=Efde7rsT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/241472/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70152047/details/maximized?p_auth=1RsMktSY
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603961/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603958/details/normal?l=1
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LEI N.º 127/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 172/2015, SÉRIE I DE 2015-09-0370179156 
Assembleia da República 

Décima alteração à Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas) 
 

 

 

LEI N.º 129/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 172/2015, SÉRIE I DE 2015-09-0370179158 
Assembleia da República 

Terceira alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS (EXTRATO) 
3 DE SETEMBRO DE 2015 

 

O Conselho de Ministros autorizou a criação pelo 

Estado, com a natureza de associação de direito 

privado sem fins lucrativos e por tempo 

indeterminado, do Centro Internacional para a 

Formação Avançada em Ciências Fundamentais 

de Cientistas oriundos dos Países de Língua 

Portuguesa, com sede em Lisboa. 

O Centro funcionará sob os auspícios da 

Organização das Nações Unidas para a Ciência, 

Educação e Cultura (UNESCO), com 

abrangência internacional, nos termos do Acordo 

assinado entre o Estado Português e a 

UNESCO. 

O Centro tem por missão promover a formação 

avançada e o desenvolvimento científico e 

tecnológico, bem como o ensino, a comunicação 

e disseminação de conhecimento e a cooperação 

nacional e internacional na área das ciências 

fundamentais. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70179156/details/maximized?p_auth=pF4Xt6N9
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70179158/details/maximized?p_auth=pF4Xt6N9
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490247/details/normal?l=1
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Guia prático Disponibilizado Formato - Tamanho 

 

Apoios Sociais - Amas  25-08-2015 PDF - 488 KB 

Fonte: segurança social 

 

 

 

Candidaturas no âmbito do Programa Portugal 2020 
e no quadro da área da SAÚDE 

 

No contexto do Programa de Ação da CNIS, 

para 2015, constituem objetivos 

estratégicos, “apoiar as IPSS no exercício 

da sua missão solidária a fim de 

assegurarem a intervenção de proximidade 

com qualidade, inovação e 

sustentabilidade”, e “promover as 

negociações com as entidades do poder 

central e local”. 

Para tal é indispensável agir na preservação 
da sua natureza e autonomia, na afirmação 

da rede nacional de solidariedade e no 
reforço da cooperação interinstitucional. 
Este Programa de Ação foi elaborado no 
contexto de um novo quadro comunitário - 
Portugal 2020 - em que se pretende 
trabalhar para que a vertente da economia 
social solidária tenha efetivamente uma 
atenção e um reconhecimento cada vez 
mais relevantes e adequados à ação que 
desenvolvem. Por outro lado, o Programa 
de Ação reflete a natureza do Protocolo de 
Cooperação assinado para 2015 que 
envolve pela primeira vez, além da 

CANDIDATURAS 

 

AT – CIRCULAR  

REPRESENTAÇÃO 

 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14961/apoios_sociais_amas
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Segurança Social, a Educação e a Saúde. É 
pois no quadro dos objectivos estratégicos 
para 2015, que a CNIS procura melhorar 
cada vez mais o apoio às IPSS, no exercício 
da sua missão solidária, a fim de 
assegurarem e possuírem cada vez mais 
instrumentos e apoio, para a intervenção de 
proximidade que realizam com qualidade, 
inovação e sustentabilidade e, bem assim, 
contribuir para a capacitação contínua dos 
dirigentes, trabalhadores e voluntários.  
Neste contexto, informa-se o seguinte: 
 
A CNIS tem vindo a promover reuniões com 
vista ao estabelecimento  de parcerias, para 
um trabalho de investigação sobre as 
questões que se relacionam com a saúde 
das populações que as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
apoiam, procurando prosseguir, promover e 
melhorar um trabalho que vem realizando 
ao longo de anos.  
Torna-se efetivamente cada vez mais 
necessário ter um conhecimento 
aprofundado das principais patologias, 
problemas de saúde em geral e, 
consequentemente necessidades que 
decorrem de uma resposta cada vez mais 
abrangente, dada pelas IPSS a uma 
significativa parte da população, de todas as 
idades, com particular preocupação com os 
padrões demográficos e sociológicos 
actuais, que obrigam a uma mudança de 
paradigmas e ajustamentos das respostas 
no âmbito da proximidade, flexibilidade e 
multidisciplinaridade. 
As estratégias de organização, gestão e 
acompanhamento das populações e suas 
famílias, muitas delas prestadoras de 
cuidados, com fracos recursos e dispersas 
no espaço português e, também cada vez 
mais,  internacional, obrigam a um 
conhecimento cada vez mais profundo das 
populações envolvidas, no quadro das 
respostas das IPSS ao longo de todo o ciclo 
de vida.  
Constituem princípios gerais desta atuação: 
antecipar, prevenir, adaptar, rentabilizar, 
acompanhar, reabilitar, humanizar,  
qualificar, avaliar, inovar, respeito pela vida, 
dignidade, vontade, individualidade, 
privacidade, integridade  e intimidade das 
pessoas, respeito pelos Direitos Humanos e 
priorizar a manutenção da pessoa no seu 
meio habitual de vida, apoiando a 
diversificação das respostas em função das 
necessidades e dos níveis de dependências 

e favorecendo o estabelecimento de 
parcerias solidárias com as IPSS, no 
respeito pelas múltiplas diversidades 
ambientais, estruturais e conjunturais 
regionais e locais. 
Assim, a CNIS solicitou o apoio do Senhor 

Professor Doutor Manuel José Lopes, 

Director da Escola Superior de Enfermagem 

de S. João de Deus da Universidade de 

Évora e Director do Centro de Investigação 

em Ciências e Tecnologias da Saúde, que 

lidera uma equipa de investigadores que, 

tendo como enquadramento o Knowledge 

and Innovation Community EIT Health 

(https://eithealth.eu/) e a Universidade de 

Évora, decidiram propor um projeto, a 

candidatar ao Alentejo 2020, construído a 

partir de trabalhos já desenvolvidos pelos 

mesmos investigadores. 

O projeto designado Sm@rt KARE – 

Knowledge Aware Resident Elder, tem 

como objetivo contribuir para a resolução de 

um problema atual dos cuidados às pessoas 

idosas, e que se traduz na ausência de 

avaliação e planeamento integrado dos 

cuidados a pessoas idosas, 

independentemente do contexto em que se 

encontrem. 

Para contribuir para a resolução deste 

problema estes investigadores utilizam 

ferramentas construídas com base na 

Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - 

CIF, devidamente estruturadas numa 

plataforma tecnológica, a qual permitirá que 

as mesmas funcionem como sistemas de 

apoio à decisão. Pretende-se que este 

sistema seja utilizado por todos os serviços 

e/ou profissionais que prestem cuidados às 

pessoas idosas, contribuindo-se assim para 

a construção do processo único, e 

garantindo a continuidade de cuidados. 

Para o desenvolvimento deste ambicioso 

projeto contam com diferentes parceiros, de 

entre os quais se destacam, os Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), 

a Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, os Institutos Politécnicos de 
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Portalegre e Beja e, decorrente da parceria 

que estamos estabelecendo, vir a incluir as 

Instituições de Solidariedade Social que 

prestem cuidados a pessoas idosas. 

Estas últimas serão solicitadas a colaborar 

em dois papéis e momentos distintos. Num 

primeiro momento, todas as IPSS do 

Alentejo que prestem cuidados a pessoas 

idosas serão solicitadas para colaborarem 

na validação do core set das pessoas 

idosas, o qual permitirá fazer o diagnóstico 

de funcionalidade dessa população. Num 

segundo momento, um grupo mais reduzido 

de IPSS serão selecionadas com o objetivo 

de terem um papel pro-activo no 

desenvolvimento da plataforma tecnológica. 

Este segundo grupo serão entidades co-

promotoras do projeto. 

Num futuro breve e através da candidatura 

a outro edital, pretendemos aprofundar o 

desenvolvimento desta plataforma e alargar 

o projeto a todo o país e envolver portanto 

todas as IPSS que queiram aderir. 

Na próxima semana será enviado a todas as 

IPSS associadas correspondência sobre 

este assunto. (Dra. Maria João Quintela)
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Informações Portugal 2020 

Está disponível, no site da CNIS, uma atualização da Matriz Portugal 2020 com identificação de 

todas as candidaturas diretas às quais as IPSS se podem candidatar as IPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Imprensa 

Colaboradores das instituições integradas na UDIPSS Braga vão poder beneficiar de formação 
especializada e preparada para o setor de forma melhorarem respostas no local de trabalho 

 

F3M e UDIPSS Braga estabelecem parceria que visa aperfeiçoar 
oferta para a economia social 

A F3M e a União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Braga – UDIPSS 

Braga -, estabeleceram uma parceria com o objetivo de partilharem conhecimentos e informação, 

visando o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, respostas inovadoras e formação para a 

economia social. 

Com esta parceria, a UDIPSS Braga e as instituições que lhe estão associadas irão participar mais 

ativamente na implementação de projetos tecnológicos para o terceiro setor, assim como contribuir para 

o aperfeiçoamento de atuais soluções da F3M. Pretende-se, desta forma, continuar a responder às 

efetivas necessidades que as entidades encontram no seu dia-a-dia, assim como a alterações 

legislativas e funcionais, que têm impacto no trabalho regular das instituições do setor social. 

O protocolo prevê ainda a participação dos colaboradores das associadas da UDIPSS Braga na 

formação especializada promovida pela F3M. Apesar de vocacionado para a área das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC, o Plano de Formação da F3M engloba ainda ações em áreas 

F3M cria parceria 

com UDIPSS 

Braga que visa a 

melhoria de 

respostas  

 

Apoio técnico 

das associadas 

da UDIPSS 

Braga será uma 

das áreas do 

protocolo 

 

Colaboradores e 

dirigentes com 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 
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fundamentais para a melhoria das competências dos colaboradores e dirigentes, versando temas como 

a gestão, a comunicação e o desenvolvimento pessoal, sendo pensadas especificamente para 

profissionais do terceiro setor. 

Na formalização da parceria foi ainda prevista a partilha de informações legais e fiscais, com o objetivo 

de alargar o conhecimento sobre temas específicos e fundamentais para a economia social. 

“Tem sido prática da F3M estabelecer parcerias e acordos com instituições, permitindo a criação de 

sinergias que visem a disponibilização, constante, de soluções e serviços distintivos e inovadores para 

a economia social”, afirma Pedro Fraga, CEO da empresa. “Queremos que as nossas soluções 

respondam às efetivas e reais exigências com que as instituições vêm confrontadas, libertando-as de 

trabalho administrativo para poderem levar a efeito a sua real missão que é de cuidar”, acrescentou. 

 
 

 

 

 

 

 

acesso a 

formação 

especializada da 

F3M 

 

Promover a 

criação de 

sinergias é um 

dos objetivos 

das parcerias 
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 

 

No dia 23 de agosto o Centro de 

Solidariedade Social Nossa Senhora das 

Dores de Ortiga, inaugurou uma nova ala de 

ERPI para 21 camas, ficando com a 

capacidade para 35 utentes, presidindo à 

sua inauguração o Presidente da Câmara 

Municipal de Mação e o Diretor da 

Segurança Social de Santarém. 

A obra financiada pelo PRODER em 

aproximadamente 200 mil euros, custou 

cerca de 500 mil euros, sendo restante 

financiado através de empréstimo bancário 

e donativos de particulares. 

 

 

No dia 29 de agosto, a Creche e Jardim 

Infantil de Benavente, inaugurou um novo 

equipamento de creche para 82 crianças, 

passando a dar resposta a 138 crianças em 

creche, 75 em Pré-Escolar, 80 em CATL e 20 

em Cantinas Sociais. 

A obra custou cerca de 840 mil euros + 

40.000 para equipamento e 37.000 de 

arranjos exteriores, tendo sido 

comparticipada pela INALENTEJO com 730 

mil euros, 137 mil pela Câmara Municipal e 

o restante pela própria Instituição. 

A inauguração foi presidida pelo Diretor da 

Segurança Social e Presidente da Câmara de 

Benavente, estando a União Distrital 

representada pelo seu Presidente. 

 

 

 

 

 

 

Misericórdia de Vila do Conde faz receção calorosa ao 
seu utente, Campeão Europeu de Parahóquei 

  

Joaquim Pereira, atleta da Misericórdia de Vila do Conde e residente no Centro de Reabilitação 

Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia, em Fajozes, juntamente com a sua equipa da Seleção Naci-

onal de Parahóquei, foram recebidos com gritos de campeões e grande entusiasmo no Aero-

porto Sá Carneiro, esta manhã. 

  
A Seleção Nacional de Parahóquei, tutelada 
pela Federação Portuguesa de Parahóquei em 
parceria com a ANDDI, sagrou-se no passado 
dia 26 de agosto, campeã europeia de Parahó-
quei, em Londres. 

Estreante neste campeonato, a equipa lusi-
tana deixou um marco para a história do pa-
rahóquei português, que ficará também para 
sempre na memória destes atletas. 
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INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

Joaquim Pereira, ao longo desta competição, 
foi autor de 7 golos e chegou a Portugal com 
um sorriso rasgado de satisfação pela partici-
pação neste campeonato, pela emoção do 
momento e pelo resultado obtido. 
  
Este atleta teve à sua espera uma festa pre-
parada para comemorar com os seus colegas 

da Equipa da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, o seu treinador e todos aque-
les com quem passa o seu dia-a-dia nas ins-
talações do Equipamento Social a que per-
tence, Centro de Reabilitação Prof. Dr. Jorge 
de Azevedo Maia. 

 

 

 

 

 

7.º ENCONTRO NACIONAL DO VOLUNTARIADO EM SAÚDE  

10 de outubro de 2015 - Figueira da Foz "O Voluntariado, promotor de Desenvolvimento"  

 

É promovido pela Federação Nacional de 

Voluntariado em Saúde - FNVS, em parceria 

com a Câmara Municipal da Figueira da Foz 

e com a Liga dos Amigos do Hospital 

Distrital da Figueira da Foz. 

Destinado a voluntários e outros cidadãos, o 

evento tem como finalidade contribuir para o 

cumprimento dos fins do voluntariado, 

nomeadamente do voluntariado no domínio 

da saúde. 

O programa, as condições de participação e 

demais informação, podem ser consultados 

em www.voluntariadoemsaude.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação pública dos resultados do Estudo “O consumo de Álcool na Gravidez” 

Convite 

  

No final de 2014, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em 

articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., desenvolveu um 

estudo piloto sobre o consumo de bebidas alcoólicas na gravidez, centrado nos Concelhos de Lisboa 

e Oeiras, e que teve como objetivo caracterizar este consumo e identificar fatores associados. 

Temos a honra de convidar V.Exª para assistir à apresentação pública dos resultados deste estudo, 

no dia 14 de setembro às 10h no auditório do Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa. 

 Nesta cerimónia serão, ainda, apresentados os resultados do concurso dirigido a Jovens Criativos 

para a elaboração de um anúncio de imprensa e cartaz outdoor com vista ao desenvolvimento de uma 

campanha de sensibilização e prevenção sobre consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, 

iniciativa conjunta do Clube Criativos de Portugal, do Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências e do Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial. 
  
Nota: por questões de logística pedimos que  confirme a sua presença 
para comunicação@sicad.min-saude.pt 
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Apresentação pública dos resultados do Estudo “O consumo de Álcool na Gravidez” 

Convite 

  

No final de 2014, o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependên-

cias, em articulação com a Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 

desenvolveu um estudo piloto sobre o con-

sumo de bebidas alcoólicas na gravidez, cen-

trado nos Concelhos de Lisboa e Oeiras, e que 

teve como objetivo caracterizar este consumo 

e identificar fatores associados. 

Temos a honra de convidar V.Exª para assistir 

à apresentação pública dos resultados deste 

estudo, no dia 14 de setembro às 10h no au-

ditório do Centro de Saúde de Sete Rios, 

em Lisboa. 

 Nesta cerimónia serão, ainda, apresentados 

os resultados do concurso dirigido a Jovens 

Criativos para a elaboração de um anúncio de 

imprensa e cartaz outdoor com vista ao desen-
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volvimento de uma campanha de sensibiliza-

ção e prevenção sobre consumo de bebidas 

alcoólicas durante a gravidez, iniciativa con-

junta do Clube Criativos de Portugal, do Ser-

viço de Intervenção nos Comportamentos Adi-

tivos e nas Dependências e do Instituto Civil 

da Autodisciplina da Comunicação Comercial. 
  
Nota: por questões de logística pedimos 
que  confirme a sua presença para comunica-
ção@sicad.min-saude.pt 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 
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