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ESPAÇOS SEM TABACO 

 

A Lei 37 de 2007, de 14 de agosto, no seu artigo 4º estipula a proibição de fumar, entre outros, 

nos: 

- lares e outras instituições que acolham pessoas idosas ou com deficiência ou incapacidade; 

-  locais destinados a menores de 18 anos, nomeadamente infantários, creches e outros 

estabelecimentos de assistência infantil, lares de infância e juventude, centros de ocupação de 

tempos livres, colónias e campos de férias e demais estabelecimentos similares; 

-  estabelecimentos  de ensino, incluindo os espaços de recreio; 

-  centros de formação profissional. 

Os milhares de IPSS em atividade são detentoras de grande parte destes equipamentos sociais. 

Não existem dúvidas sobre os malefícios do tabaco e os seus nefastos efeitos na saúde dos 

fumadores diretos, bem como dos fumadores passivos. 

Sabe-se que ainda existe o hábito de alguns colaboradores se juntarem a consumir tabaco nas 

imediações das portas de entrada destes equipamentos, o que é contra a letra e o espirito da lei. 

É aconselhável cumprir a lei e nesse sentido não se deve fumar nos espaços fechados, nem nos 

descobertos das valências sociais em apreço. 

Todavia, o problema dos fumadores também se resolve sobretudo pelas consultas médicas e 

pelo apoio clínico à sua desabituação. 

Os centros de saúde estão habilitados a prestar esse apoio. 

Uma vida saudável por parte das crianças, idosos e todos os utentes dos equipamentos sociais 

e educativos é apanágio de todos nós. Temos que pedagogicamente atingir esse objetivo. 

Convém conhecer, cumprir e fazer cumprir as leis e as boas normas éticas no nosso quotidiano. 

Macário Correia 
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Sessões de informação/formação sobre “Ações 

Inspetivas” do ISS nas regiões Centro e Sul 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Gabinete de 
Apoio Técnico na Região Norte, a CNIS vai promover, no primeiro 
semestre de 2016, Sessões de informação/formação sobre as 
“ações inspetivas” do ISS para as suas associadas das regiões 
Centro e Sul. 
 
Com a divulgação da listagem das Instituições a inspecionar é fun-
damental esclarecer as dúvidas relativamente aos guiões de fisca-

lização utilizados e apoiar tecnicamente as Entidades na organização e resposta a estas ações do ISS. 
Pretende-se ainda efetuar um levantamento das necessidades das Instituições com vista a preparar um 
acompanhamento mais personalizado que contribua para a melhoria do seu desempenho e aumento da 
eficácia da gestão. É importante capacitar internamente as Instituições para que as visitas de acompanha-
mento e fiscalização da Segurança Social constituam um momento de normalidade e de oportunidade de 
melhoria. 
 
Os destinatários destas sessões são os Dirigentes e Direção Técnica das Instituições das regiões Centro e 
Sul.  
 
Segue abaixo o cronograma e programa das ações a desenvolver, sendo, no início de 2016, confirmados 

os locais de realização e iniciadas as respetivas inscrições.  
 

Cronograma:  

Data Distrito 

13 de abril de 2016 Santarém 

20 de abril de 2016 Lisboa 

27 de abril de 2016 Lisboa 

04 de maio de 2016 Évora 

11 de maio de 2016 Évora 

18 de maio de 2016 Faro 

 
 

Data Distrito 

15 de fevereiro de 2016 Aveiro 

22 de fevereiro de 2016 Coimbra 

02 de março de 2016 Aveiro 

09 de março de 2016 Coimbra 

16 de março de 2016 Viseu 

30 de março de 2016 Santarém 

06 de abril de 2016 Viseu 
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Destinatários: Dirigentes e Direção Técnica das Instituições das regiões Centro e Sul 

Objetivos: 

 Esclarecer as Instituições relativamente aos Guiões de Fiscalização disponibilizados pelo ISS; 
 Apoiar tecnicamente as Instituições a responder às ações de fiscalização; 
 Efetuar levantamento das necessidades das Instituições para preparar um acompanhamento 

mais personalizado que contribua para a melhoria do seu desempenho e aumento da eficácia da 
gestão. 

 
 
 

Programa 

10h00 Receção dos participantes 

10h15 Apresentação do Gabinete de Apoio Técnico da CNIS 

Representante da CNIS/UDIPSS 

 

10h30 Análise das regras técnicas gerais sujeitas a ação inspetiva 

pelo ISS 

Ana Rodrigues, Mafalda Jesus e Patrícia Monteiro, Gabinete de 

Apoio Técnico da CNIS 

1. Identificação da entidade averiguada  

2. Instalações 

3. Condições de Segurança 

4. Higiene e Segurança Alimentar 

5. Condições de Higiene e Conforto 
 

12h30 

 

14h00 

 

 

 

 

17h00 

Pausa para almoço 

 

Análise das regras técnicas gerais sujeitas a ação inspetiva 

pelo ISS (cont.) 

6. Recursos Humanos 

7. Funcionamento das Respostas Sociais 

8. Organização Técnico Administrativa 

9. Comparticipação dos Utentes e seus Familiares  
 

Fim dos trabalhos 
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Avaliação global das Sessões de informação/formação “Ações 

Inspetivas” do ISS na região Norte 

No âmbito das atividades do Gabinete de Apoio Técnico foram de-
senvolvidas, entre Setembro e Novembro, 17 sessões de informa-
ção/formação sobre as “Ações Inspetivas do ISS” dirigidas às Insti-
tuições da região Norte, nomeadamente 1 em Viana do Castelo, 2 

em Mirandela, 5 em Braga e 9 no Porto. 
A adesão a estas sessões ultrapassou as melhores expectativas da CNIS contando com a presença de 737 
participantes de 344 Instituições. Dos 885 inicialmente inscritos, apenas 17% faltou às sessões. Com uma 
taxa de resposta aos questionários de avaliação da satisfação de 94%, a avaliação é globalmente muito 
positiva o que revela a necessidade e pertinência da realização de ações semelhantes. 
Os 9 itens analisados tiveram uma avaliação globalmente positiva ou muito positiva, destacando-se apenas 
alguns com os seguintes resultados: 
 

 93% dos respondentes consideraram que estas ações de formação corresponderam muito ou to-
talmente às suas expectativas (48% e 45%, respetivamente);  

 O item melhor avaliado foi o desempenho global das formadoras classificado por 100% dos parti-
cipantes como positivo/muito positivo (positivo 21% e muito positivo 79%); 

 98% consideraram o conteúdo das ações positivo ou muito positivo (33% e 66%, respetivamente); 
  99%, quando questionados sobre a utilidade da sessão para o desempenho da sua função, res-

ponderam que a mesma foi positiva ou muito positiva (29% e 70%, respetivamente); 
 

A promoção de sessões de esclarecimento técnico pela CNIS foi muito bem recebida e parabenizada pelas 
associadas que manifestaram interesse e necessidade em ações sobre temas específicos e de gestão 
diária das Instituições, pelo que serão agendadas ações noutras áreas.  
A capacitação das Instituições relativamente aos processos de fiscalização efetuados pelo ISS era um dos 
principais objetivos destas sessões, estando o gabinete de apoio técnico da CNIS disponível para prestar 
um apoio individualizado, em momento prévio ou posterior, às associadas que foram ou sejam inspeciona-
das. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 16 e dezembro, reuniu nas instalações da Universidade Lusófona em Lisboa, a assem-
bleia geral do Instituto do Território para eleição dos corpos sociais. 
A CNIS fez-se representar na cerimónia na pessoa de José Casaleiro.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 141/2015 - DIÁRIO DA REPÚ-
BLICA N.º 246/2015, SÉRIE I DE 2015-12-1772909746 

Assembleia da República 

Recomenda a divulgação e o estudo da Constituição da República Portuguesa na escolaridade obrigatória 

LEGISLAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/72909746/details/maximized?p_auth=AGmQs9mS
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/72909746/details/maximized?p_auth=AGmQs9mS
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DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 11/2015/M - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 
247/2015, SÉRIE I DE 2015-12-1872927557 
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 

 

Estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a cooperação entre o Instituto de 

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e outras ins-

tituições particulares sem fins lucrativos que lhe são equiparadas e que prosseguem atividades sociais na Região Autónoma da Madeira 

 

 
DELIBERAÇÃO N.º 2298/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 247/2015, SÉRIE 
II DE 2015-12-1872933181 
Presidência do Conselho de Ministros - Alto Comissariado para as Migrações, I. P. - Ga-
binete do Alto-Comissário para as Migrações 

 

Procede à criação da Equipa de Fundos e Apoio Financeiro no âmbito do Alto Comissariado para as Migra-

ções, I. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flash Terceiro Sector | Consignação de IRS |  Vieira de Almeida 

LEGISLAÇÃO / RECORDANDO … 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/72927557/details/maximized?p_auth=YrvoW4Wx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/72927557/details/maximized?p_auth=YrvoW4Wx
https://dre.pt/application/file/72930105
https://dre.pt/application/file/72930105
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Portaria nº 201-B/2015 de 10-07-2015 
Ministério das Finanças 
 
Aprova as declarações modelo 45 (comunicação de despesas de saúde), modelo 46 (co-
municação de despesas de educação e formação), modelo 47 (comunicação de encar-

gos com lares) e respetivas instruções de preenchimento, previstas no Código do IRS. 

 

 

Modelo 45 - Comunicação de despesas de saúde Consulta http://www.portaldasfinancas.gov.pt  

 

Modelo 46 - Comunicação de despesas de forma-

ção e educação 

Consulta http://www.portaldasfinancas.gov.pt  

 

Modelo 47 - Comunicação de encargos com lares Consulta http://www.portaldasfinancas.gov.p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO DA CARTA SOCIAL 

 

 

  

 

 

                                    

        Processo de Atualização por referência a 31 de dezembro de 2015 

 

A Carta Social tem-se constituído num instrumento com informação mais relevante da dinâmica 

da Rede de Serviços e Equipamentos, fundamental no planeamento e no apoio à tomada de 

decisão no âmbito da expansão da Rede, assim como num meio essencial de informação ao 

cidadão. 

No prosseguimento da linha de atuação de anos anteriores, que tendo em vista a atualização da 

informação da Rede de Serviços e Equipamentos, por referência a 31 de dezembro de 2015, o 

GEP irá disponibilizar às Instituições Particulares de Solidariedade Social os elementos de 

suporte para o efeito pretendido (usarname e password para as entidades que aderirem à 

atualização via internet e formulários em suporte de papel para as restantes entidades). 

Neste sentido, o GEP agradece a colaboração de todas as Instituições. 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BDD06B2B-A06D-479F-ACDC-18121AA0BEAC/0/OAMod45.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A6F8C5D-ECBD-40AF-A73D-D203D7D1EF63/0/OAMod46.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2387DD55-F641-41F5-AFAE-5400E5D2A991/0/OAMod47.pdf
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Extrato do “Guia Prático”  - atualizado à data de 18 de dezembro de 2015 - e que pode ser 

consultado na íntegra em www.seg-social.pt 

 

 

 

 

 

 

 

Extrato “Dados Anuais RSI 2004 a 2014” -  Seguraça Social 

 

 

INFORMAÇÕES / SEGURANÇA SOCIAL 

 



 

 

NOTÍCIAS À SEXTA 
18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Está disponível, nas Notícias do site da CNIS, a Matriz Portugal 2020 atualizada com identificação 
de todas as candidaturas diretas às quais as IPSS se podem candidatar. 

 

Reformulada FAQ Tema 4 - Balcão 2020 e disponíveis Guias de Apoio 
ao Utilizador 

A Equipa técnica de Suporte ao Portugal 2020 informa que até dia 18 de 
dezembro, será alterada a forma de enviar e receber os pedidos de suporte, 
quer no Portal Portugal 2020, quer no Balcão 2020. 
Estará disponível um novo formulário que permite o acompanhamento inte-
gral dos pedidos efetuados bem como a possibilidade de escolher o tipo de 
categoria dentro do âmbito do seu projeto. 
Ao nível do Balcão 2020, deverá consultar o guia para utilização desta nova 
ferramenta disponível na FAQ Tema 4 Balcão 2020 que também foi alvo de 
reformulação ao nível de diversas questões frequentes.  
Informa-se também que caso tenha colocado questões no formulário antigo, 

as mesmas serão respondidas ainda utilizando esse canal. 
Consulte: 

 VÍDEO de apoio ao UTILIZADOR 
 Guia Rápido de utilizador público para o SSN2020 

INFORMAÇÕES PORTUGAL 2020 

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/FAQs-Tema4
https://youtu.be/vCZZXOF9T4k
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/GUIAS/Suporte%202020%20-%20Guia%20R%C3%A1pido%20de%20Utiliza%C3%A7%C3%A3o-%20Utilizador%20P%C3%BAblico.pdf
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Este e outros documentos estão também disponíveis na página GUIAS deste Portal. 
Fonte: Portugal 2020 
 

Já disponível Guião de Preenchimento do Módulo de Contratos no 
Balcão 2020 

Já se encontra disponível, no separador Documentação - Orientações do 
website do POSEUR, o Guião de Preenchimento do Módulo de Contratos 
no Balcão 2020, documento da responsabilidade da Autoridade de Ges-
tão do PO SEUR que pretende disponibilizar informação que permita a 
inserção de contratos por parte dos beneficiários através de ecrãs elabo-
rados para o efeito. O documento reúne a informação necessária à utili-
zação da aplicação informática Balcão 2020 e está organizado em várias 

secções: 
 Introdução: compreende o enquadramento, âmbito e objetivo inerente à elaboração do guião; 
 Instruções de acesso Balcão 2020: descreve o acesso à plataforma e ao módulo dos contratos; 
 Funcionalidades: detalha as funcionalidades, nomeadamente ecrãs, campos e regras de valida-

ção associadas ao módulo dos contratos. 
Fonte: PO SEUR 
 

Para apoio na realização de candidaturas pode contactar o Gabinete de Apoio Técnico da CNIS 
através do e-mail gat@cnis.pt ou do telefone 226068614 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Assembleia Eleitoral UDIPSS-Braga – 19 de dezembro de 2015 
 
A UDIPSS-Braga leva a 
efeito a sua Assembleia 
Eleitoral no dia 19 de 
dezembro, entre as 10h00 
e as 12h00, na sede da 

UDIPSS, sita na Rua de Santa Margarida, 2ª 3º, 
sala 2 na cidade de Braga. 
 
As candidaturas devem ser apresentadas na sede 
da UDIPSS até às 17h00 do dia 17 de dezembro 
de 2015

 

Nova imagem institucional da União das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social de Bragança  

É a nossa carta de apresentação, é a primeira 
impressão que a sociedade, que é formada pelos 
nossos associados, parceiros e restante 
comunidade, receberá de nós, pretendendo 
mostrar a determinação em a todos unir e 
representar e, por conseguinte, também fazer 

referencia a valores como credibilidade, 
confiança, coerência, dinamismo e, acima de 
tudo, ser um aspeto diferenciador da nossa 
abordagem social. 
A criação desta imagem institucional visa 
igualmente estabelecer normas de comunicação 
na UIPSSDB e nas IPSS que dela precisem de 

utilizar em algumas ações ou documentos, 
criando uma identidade única que permita 
associar de forma simples e rápida a imagem à 
UIPSSDB. 
Brevemente daremos novidades sobre uma nova 
ferramenta de trabalho, partilha e informação, o 
site da UIPSSDB.PT (que se encontra já em fase 
final de teste e validação).

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/guias
https://poseur.portugal2020.pt/pt/documenta%C3%A7%C3%A3o/
https://poseur.portugal2020.pt/media/38456/gui%C3%A3o-de-preenchimento-m%C3%B3dulo-contratos-v-1.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/38456/gui%C3%A3o-de-preenchimento-m%C3%B3dulo-contratos-v-1.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Fundação ADFP -- Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, com sede em Miranda 
do Corvo, nascida em 1987 e sediada em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, venceu a 6.ª edição 
do Prémio Manuel António da Mota pelo seu projeto "Mentes Brilhantes" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Fundação ADFP, sedeada em Miranda do Corvo 
mereceu a preferência do júri pelo seu projeto "Men-
tes Brilhantes", que visa "despertar nos alunos dos 
extratos mais desfavorecidos o gosto pela aprendi-
zagem e pelo conhecimento, incrementando a sua 
cultura científica de modo a potenciar o talento dos 
estudantes através de um conjunto de atividades lú-
dico-pedagógicas, complementando o papel da es-
cola em áreas do saber que não são tão explora-
das". 
A Fundação presta apoio nas áreas da infância, de-
ficiência, doença mental, idosos, saúde e formação  
 
 

profissional, dispondo ainda de atividade cultural e 
desportiva, além de ser parceira do município de Mi-
randa do Corvo no projeto do Parque Biológico da 
Serra da Lousã. 
A Fundação Manuel António da Mora premiou 
ainda, com menções honrosas, a Associação Com 
 
 
 
versa Amiga, a Associação Fazer Avançar, a Câ-
mara de Torres Vedras (projeto ISA), Censo, Fisoot 
(Formação, Integração Social e Ofertas de Oportu-
nidades de Emprego), Just a Change, LEQUE, Re-
Food 4 Good Associação e os Serviços de Ação So-
cial da Universidade de Coimbra. 

 

 

 

Ajude as crianças acolhidas na CEBI  
 

A Beatriz, a Maria, o Mi-
guel e o Afonso são hoje 
crianças mais felizes! Os 
nomes, fictícios, podem 
não lhe ser familiares 
mas, no ano passado, 
ajudou-os a ter um Natal 
diferente e com o coração 

cheio de amor. 
Têm todas menos de 13 anos e estão atualmente a 
viver no Centro de Acolhimento Temporário da Fun-
dação CEBI. Ai encontraram uma Casa. Uma famí-
lia. E um conjunto de outros meninos e meninas 
que, como eles, todos os dias sonham com histórias 
que possam ter finais mais felizes. 
À semelhança do ano passado, durante o mês de 
dezembro, as crianças acolhidas pela CEBI, dese-
nharam, para si, um conjunto de Postais de Natal. 

Volte a ser solidário e ofereça um donativo, de valor 
mínimo de 4 euros, em troca de um pack de quatro 
Postais. Pode, também, escolher apenas o que 
mais lhe agradar pelo donativo mínimo de 1 euro. 
Este ano, as crianças ilustraram, também, um Ca-
lendário de Mesa, que pode igualmente ser adqui-
rido pelo donativo mínimo de 5 euros. 
Levante os seus Postais e/ou o seu Calendário na 
Secretaria da Fundação CEBI (edifício da Adminis-
tração). Para mais informações, estamos disponí-
veis através do email imagem@fcebi.org. 
Contamos com todos os Mecenas e Amigos que 
queiram contribuir para este Projeto, ajudando a 
construir histórias mais felizes para as crianças pela 
CEBI.

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 

mailto:imagem@fcebi.org
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
Natal na ENGENHO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
O pequeno livrinho “Laudato Si”- Sobre o cuidado 
da casa comum- carta encíclica do Papa Francisco, 
foi o presente de Natal que, “simbólica e oportuna-
mente”, a Engenho ofereceu ao Presidente da Câ-
mara Municipal, Paulo Cunha, pela mão do senhor 
Francisco Silva, um dos primeiros associados e 
utentes da Engenho, residente em Sezures e a ca-
minho dos seus cem anos, no almoço de Natal que 
teve lugar no Lar desta Associação, no passado dia 
12, e que contou com a presença de várias entida-
des e parceiros convidados, membros dos órgãos 
sociais, presidentes de junta e demais eleitos locais, 
párocos, associados, amigos, utentes e colaborado-
res da instituição. 
Para além deste almoço, a quadra natalícia na En-
genho está a ser vivida com toda a “intensidade e 
sentimento” em todas as valências e serviços, sem-

pre numa prática “solidária, de partilha, de mensa-
gens e de diálogo intergeracional” conforme afirmou 
o seu presidente, Manuel Augusto de Araújo. 
Neste contexto, um outro momento marcante desta 
quadra ocorrerá na próxima sexta - feira, dia 18, 
com a realização da Festa de Natal das crianças, 
que terá lugar no auditório da CESPU, uma festa 
cheia de cor, magia, sonhos e alegria protagonizada 
pelas crianças tendo como público os seus pais e 
familiares. 
Por fim, todos os arranjos e decorações natalícias 
foram feitas obedecendo às boas práticas ambien-
tais, recorrendo ao uso de materiais reciclados e 
reutilizáveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegada dos primeiros Refugiados 

Os primeiros 
24 refugiados 
no âmbito do 
processo de 

recolocação 
aprovado pelo 
Conselho Eu-
ropeu, em Se-

tembro passado, chegaram esta quinta-feira. A Pla-
taforma de Apoio aos Refugiados (que a CNIS inte-
gra desde a primeira hora) e as demais entidades 
que estão disponíveis para o acolhimento, como a 
Câmara Municipal de Lisboa, a Cruz Vermelha Por-
tuguesa, o Conselho Português para os Refugiados 

e a União das Misericórdias, foram chamadas à dis-
tribuição destas pessoas pela sua capacidade ins-
talada. 
Determinou-se que, ao abrigo do programa PAR Fa-
mílias, serão encaminhadas 2 famílias – num total 
de 7 pessoas – para instituições anfitriãs integradas 
na PAR. Estas famílias ficarão a cargo da Fundação 
Islâmica de Palmela (em Setúbal) e na Fundação 
Maria Dias Ferreira (em Ferreira do Zêzere). 
Embora os números estejam ainda muito aquém da 
capacidade instalada no nosso país para o acolhi-
mento e integração de refugiados, a PAR espera 
que estas primeiras recolocações possam dar um 
novo ímpeto para a chegada de mais refugiados a 
breve trecho.

 

 

 

INFORMAÇÕES DIVERSAS 
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Projeto GERIA divulga recomendações para melhorar saúde respiratória de idosos 

Abrir as janelas 
exteriores diariamente 
em todas as divisões, 
evitar o uso de 
termoventiladores ou 
manter a humidade 
relativa entre os 25% e 
55%, são algumas das 

recomendações 
propostas pelo Projeto 
GERIA - Geriatric 
Study in Portugal on 
Health Effects of Air 

Quality in Elderly Care Centers, que decorreu em Lisboa e 
Porto e teve como principal objetivo contribuir para a 
promoção da saúde das pessoas que residem em 
equipamentos residenciais para pessoas idosas (Lares).    
 
A partir da identificação de fatores que afetam a saúde e a 
qualidade de vida dos residentes, a quantificação da sua 
exposição a poluentes e a avaliação da resposta individual 
a estes estímulos, foi elaborada uma lista de 
recomendações que abrangem desde a temperatura 
ambiente às obras que possam decorrer nestes edifícios. 
Para mais informações, consultar o site da DGS. 
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