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XLIX DIA MUNDIAL DA PAZ 

1º DE JANEIRO DE 2016 

“VENCE A INDIFERENÇA E CONQUISTA A PAZ”         

                    (Mensagem do Santo Padre Francisco) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNIS assina Protocolo com a Direção-Geral da Saúde para a Promoção do 
Envelhecimento Ativo 
 
 
A CNIS celebrou um Protocolo com a Direção Geral da Saúde para a promoção do Envelheci-
mento Ativo que tem por objeto regular a colaboração e a cooperação direta e recíproca entre a 
DGS e a CNIS, visando a melhoria da qualidade de vida e bem-estar, inclusão, participação e a 
redução dos níveis de dependência das pessoas idosas, em consonância com as orientações 
da Organização Mundial da Saúde. 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS ASSINADOS 
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NOVAS DATAS E LOCAIS - Sessões de 

informação/formação sobre “Ações Inspetivas” do ISS 

nas regiões Centro e Sul 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Gabi-

nete de Apoio Técnico na Região Norte, a CNIS vai promo-

ver, no primeiro semestre de 2016, sessões de informa-

ção/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 fundamental esclarecer as dúvidas 

relativamente aos guiões de fiscalização utilizados e apoiar tecnicamente as Entidades na orga-

nização e resposta a estas ações do ISS. Pretende-se ainda efetuar um levantamento das ne-

cessidades 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 acompanhamento 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, durante o mês de 

Janeiro, 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 

 25 de maio de 2016 Setúbal 

  

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 

  05 de abril de 2016 Viseu 

  07 de abril de 2016 Guarda 

Sessões de informação/formação  

“Ações Inspetivas” do ISS 

 

Gabinete de Apoio Técnico CNIS 
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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 Pausa para almoço 

14h00 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 

17h00 Fim dos trabalhos 

  

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 perso-

nalizado que contribua para a melhoria do seu desempenho e aumento da eficácia da gestão. 
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DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 27/2015/A - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 
253/2015, SÉRIE I DE 2015-12-2972970526 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Aprova o regime jurídico dos contratos públicos na Região Autónoma dos Açores 

 

 

DESPACHO N.º 15662/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 254/2015, SÉRIE II 
DE 2015-12-3072992738 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

Estabelece disposições no âmbito da Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, que procede à segunda alteração à 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

LEGISLAÇÃO / RECORDANDO …. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/72970526/details/maximized?p_auth=gKyf1StF
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/72970526/details/maximized?p_auth=gKyf1StF
https://dre.pt/application/file/72992824
https://dre.pt/application/file/72992824
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Tipo Publicação Descrição 

Manual 
 Manual de Identidade da Rede Local 

de Intervenção Social (RLIS) 

O Manual de Identidade da Rede Local de Intervenção Social (RLIS) 

define as condições de utilização e correta aplicação do logótipo. In-

clui o logotipo em formato vetorial. Outubro de 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. 

 

INFORMAÇÕES / SEGURANÇA SOCIAL 

 

INFORMAÇÕES PORTUGAL 2020 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/12207674/Manual_RLIS_Logotipo/992950fd-67f6-48bc-8553-6b5920d4a75a
http://www.seg-social.pt/documents/10152/12207674/Manual_RLIS_Logotipo/992950fd-67f6-48bc-8553-6b5920d4a75a
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Aprovado o Programa ESCOLHAS 2016-2018 

O Programa ESCOLHAS para o período 2016-2018 foi aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros publicada a 23 de dezembro em Diário da República.  
O Programa ESCOLHAS tem como missão promover a inclusão social de crian-

ças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, parti-
cularmente dos descendentes de migrantes e de grupos étnicos, a igualdade de 
oportunidades e o reforço da coesão social. 

Ao longo das suas sucessivas renovações, o Programa ESCOLHAS consolidou-se como uma política pú-

blica de grande mérito e alcance, tendo-se destacado pela sua capacidade de intervenção, inovação, pela 
sua eficácia na prossecução dos seus objetivos e pela eficiência na utilização dos recursos que lhe são 
atribuídos para a sua gestão. 
Ao longo das sucessivas gerações o ESCOLHAS tem aumentado o número de projetos a financiar, bem 

como o número de participantes e resultados obtidos, atingindo taxas de sucesso escolar progressivamente 
altas. 
Salienta-se o sistema de monitorização e avaliação implementado pelo Programa (autoavaliação, avaliação 
interna e avaliação externa), bem como a aposta nas áreas da inovação e experimentação, diferenciando-
se assim de outras políticas públicas. 
O seu reconhecimento nacional e internacional como uma política pública eficiente no seu campo de atua-
ção, tem resultado nestes quase 15 anos de ação, em várias referências e prémios atribuídos, sendo apon-
tado como uma boa prática no âmbito da integração de imigrantes, bem como no âmbito das políticas mais 
abrangentes de prevenção da delinquência e do crime, o que coloca igualmente a manifesto o enorme valor 
social do Programa. 
Exemplo recente deste reconhecimento internacional foi a atribuição do Prémio Internacional Justiça Juvenil 
sem Fronteiras, no ano de 2014. 
Consulte aqui: Resolução de Conselho de Ministros n.º 101/2015 
Fonte: Portugal2020 

 

Prorrogado Prazo para apresentação de várias Candidaturas relativas a 

AVISOS do PO ISE 

A Comissão Diretiva do PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego, informa que o prazo para a apresentação de candidaturas relativo aos 

AVISOS a seguir indicados foi prorrogado até às 18:00 horas do próximo dia 01 de fevereiro de 2016, 

com o correspondente ajustamento dos prazos de decisão e de notificação. 
 
AVISO n.º PO ISE-36-2015-19 – "Ações de sensibilização e campanhas no domínio da igualdade de 
género, prevenção e combate à violência doméstica" (T.O.3.14); 
 

AVISO n.º PO ISE-36-2015-21 – "Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem 
fins lucrativos que atuam no âmbito da promoção da igualdade de género e da prevenção e combate 
à violência doméstica e de género e ao tráfico de seres humanos" (T.O.3.16); 

 
AVISO n.º PO ISE-29-2015-25 – "Apoio ao emprego de pessoas com deficiência e ou incapacidade - 
Emprego apoiado" (T.O.3.02). 
Foi também prolongado o prazo para candidaturas relativo ao AVISO n.º PO ISE-36-2015-20 – "Formação 
de públicos estratégicos" (T.O.3.15), informa-se que a data limite para a apresentação de candidatu-
ras foi prorrogada até às 18:00 horas do próximo dia 29 de fevereiro de 2016, com o correspondente 

ajustamento dos prazos de decisão e de notificação. 
 

Para mais informações, consulte os Avisos alterados na página Candidaturas Abertas | Inclusão Social e Emprego 
Fonte: AG PO ISE 
 

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 

 

 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/RCM101_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
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Sessões de sensibilização para Instituições e comunidades de 

acolhimento de refugiados 

A CNIS, enquanto membro fundador da Plataforma de Apoio aos 

Refugiados (PAR) e em articulação com o seu Secretariado Téc-

nico, comprometeu-se, desde o início do seu envolvimento no pro-

cesso de preparação do acolhimento, a realizar sessões de sensibi-

lização para as Instituições anfitriãs e respetivas comunidades 

de acolhimento de refugiados. Dará cumprimento a esse compro-

misso já a partir do início do próximo ano, nas localidades da zona 

Norte do país em que se encontrem instituições anfitriãs da PAR. A ideia subjacente à realização das ses-

sões é a de mobilizar a comunidade, para que possa estar presente e oferecer os seus contributos para 

esta discussão. Tratar-se-á de sessões de contextualização, esclarecimento e discussão, com vista à sen-

sibilização das comunidades de acolhimento para uma adequada gestão do processo de acolhimento e 

integração de refugiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 
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 DGS lança o manual "Cessação Tabágica e Ganho Ponderal - Linhas de Orientação" 

 
A Direção-Geral da Saúde acaba 
de lançar o manual "Cessação Tabá-

gica e Ganho Ponderal - Linhas de Orientação" 
tendo como objetivo promover um consumo ali-
mentar adequado durante a cessação tabágica.  
Ao longo do processo da cessação tabágica, cujo 
sucesso passa pelo acompanhamento de uma 
equipa multidisciplinar, a vontade de comer e de 
ingerir alimentos particularmente ricos em energia 
é frequente, bem como o aumento de peso. 

Fazem-se diversas recomendações, baseadas na 
evidência científica mais recente, facilitando a ade-
são terapêutica, a continuação do processo e redu-
zindo o risco do aumento de peso corporal.  
Fumar é a primeira causa evitável de doença, inca-
pacidade e morte prematura nos países desenvol-
vidos, estando associada a seis das oito primeiras 
causas de morte. 
Começar o ano de 2016 sem fumar e sem receios 
de aumentar de peso pode ser uma excelente inici-
ativa.

 
 

 

  

 

 

 
 
Constituição dos Órgãos Sociais da UDIPSS-Vila Real para o quadriénio 2016/2019,  
eleitos no dia 29 de dezembro de 2015 
 

Mesa da Assembleia Geral 

 
Presidente:     Luís Manuel Dinis Correia, APPACDM Vila Real  
1.ª Secretária: Lisete Serrano Baptista Gonçalves, Santa Casa Misericórdia Cerva 
2.ª Secretária: Mª da Gloria de Carvalho da Veiga, Grupo Social R. e Cultural Favaios  
 

 
Direção 
 
Presidente:  Manuel Agostinho Borges Machado, Centro Social Nª Sª Extremo 
Vice-presidente: António José Martins Ribeiro, Associação 2000 
Secretário:  João Manuel Peixoto Fontes, Centro Social Paroquial Tomé do Castelo 
Tesoureiro: Normando Teixeira Alves, Casa do Povo de Vilarandelo 
Vogal:         Jorge Alexandre da Costa Rodrigues, Centro Social Paroquial da Campeã 
Suplentes:  António Joaquim Fernandes, São Tiago de Vila Chã 

       Carlos Manuel Borges Abreu, Centro Social Paroquial de Abaças  
       Álvaro José Cardoso e Costa, Associação “o Bugalho” 
                    Ilídio Fontoura, Centro Social Santa Senhoria de Vilarelho 

                      Eugénio Barroso de Sequeira Varejão, Lar de Nossa Senhora das Dores 
 
Conselho Fiscal 
 
Presidente: Luís Fernando de Carvalho Leite, Infantário de Vila Real   
1º Vogal :     Valdemar Mota, Casa do Povo de Godim   
2º Vogal :     Irmã Rosa Teles, Patronato Pe. Alberto Teixeira Carvalho 
Vogais Suplentes: César Duque Rodrigues, Lar Bom Caminho de Calvão 

      Ademar Sena Rodrigues, Centro de Bem Estar S. de Santo Estevão 
      Fernando João Carvalho Gonçalves, Centro Comunitário do Planalto Jales 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 
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“NOITE DE POESIA – O PASSADO, O PRESENTE, O FUTURO”   

No dia 13 de Janeiro, às 21h00, no FORUM APOIO (instalações da Sede da 
APOIO), em Algés  
Esta “Noite de Poesia” contará com a participação especial do Coral Cristo 

Rei de Algés. 

 

 

Seminário “Empreender a Vida Caminhos para a autonomia” 
 

Dia 26 de Janeiro de 
2016, no Auditório da 
Casa das Histórias 
Paula Rego em 
Cascais, promovido 
pela Associação das 
Aldeias de Crianças 
SOS  
Este seminário tem 
como objetivo 
abordar os processos 

de autonomia dos jovens, face a um presente e 
futuro desafiantes, para os quais é imperioso estar 
preparado. 
 Neste sentido, as Aldeias SOS vêm apresentar o 
Projecto “ Jovens Empreendedores com Futuro”, 

apoiado e financiado pelo Programa Cidadania 
Activa da Fundação Calouste Gulbenkian, 
assinalando com este evento, o fecho desta 
experiência piloto, de intervenção concertada na 
área, decorrido entre Novembro de 2014 e 
Dezembro de 2015. 
  
A entrada é gratuita, mas solicita-se a inscrição 
(Nome/entidade, profissão/cargo, email e telefone) 
em: pedagogico@aldeias-sos.org / Tlm: 92 
4186916 / 96 3198001 
  
 (Esta Ação é possível de ser acreditada pelo 
Centro de Formação de Escolas do Concelho de 
Cascais) 

 

 

1º Aniversário da Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires 

No dia 22 de dezembro 
de 2015, decorreram as 
festividades do 1º 
aniversário da Academia 
do Centro Social 

Paroquial dos Santos Mártires, unidade de apoio 
à pessoa com deficiência. A iniciativa foi 
assinalada com a realização da celebração 
Eucarística, seguida da Bênção Solene da 
instituição, presididas por Sua Excelência 
Reverendíssima Dom José Cordeiro, Bispo de 
Bragança e Miranda. O evento contou com a 
participação entusiasta de todos os 
colaboradores, residentes, familiares e amigos 
da Academia. Foi um dia de convívio para todos 

os membros desta grande família com momentos 
repletos de simbolismo em que o carinho foi o 
grande protagonista.  
Após o almoço convívio, comemorou-se o 
aniversário, com parabéns, bolo música e muita 
alegria, numa animada festa dinamizada pelos 
residentes. A música não faltou e todos tiveram 
oportunidade de demonstrar o seu talento 
cantando e tocando temas de Natal que integram 
o reportório do grupo coral da Academia.  
A iniciativa terminou com uma largada de balões 
coloridos. Cada participante teve a ocasião de 
juntar a sua mensagem, sobre a quadra natalícia, 
para desejar simbolicamente ao mundo um 
Santo Natal e um Feliz Ano Novo. 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 
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2ª Edição Movimento Mais para Todos - As candidaturas terminam a 15 de janeiro 

Pelo segundo ano consecutivo, a SIC Esperança 
associa-se à cadeia de distribuição alimentar Lidl, e 
a diversas marcas com uma política de responsabi-
lidade social interventiva, para a 2ª edição do Movi-
mento Mais para Todos. 
Este projeto de natal tem como objetivo a angaria-
ção e doação de fundos para apoiar Instituições de 
Solidariedade Social que todos os dias estão no ter-
reno a ajudar as comunidades locais. Durante o pe-
ríodo de 1 a 24 de dezembro, por cada compra efe-

tuada nas lojas Lidl, independentemente do valor da 
compra, a Lidl doa 10 cêntimos para esta iniciativa. 
O processo de candidaturas decorre até 15 de ja-
neiro de 2016, e destina-se ao financiamento de 

projetos que tenham como 
principal objetivo a melhoria da 
qualidade de vida dos cida-
dãos, em particular de pessoas 
socialmente desfavorecidas, apresentados por Ins-
tituições sem fins lucrativos do país. Para aceder à 
Ficha de Candidatura e a todas as informações, vi-
site o site desta iniciativa em www.maisparato-
dos.pt. 
Na primeira edição, o Movimento Mais para Todos 
angariou mais de 1 milhão de euros, que foram dis-
tribuídos por 54 projetos de Instituições de Solidari-
edade Social por todo o país, beneficiando mais de 
16 mil pessoas. 

  

 

 

2016 – ANO NACIONAL DO COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR 

 
Combater o desperdício alimentar para promover uma gestão eficiente dos alimentos. É este o 
mote da Resolução da Assembleia da República nº 65/2015, de 17 de junho  
No total são 15 as recomendações avançadas para promover o combate ao desperdício 
alimentar, a larga maioria de carácter generalista  

 

Lino Maia 

INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

http://www.maisparatodos.pt/
http://www.maisparatodos.pt/

