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“DIA DAS BOAS AÇÕES”  

02 de abril de 2017 – Praça dos Poveiros no Porto 

 

O "Dia das Boas Ações", iniciativa anual de solidariedade 

internacional que decorre em simultâneo em 75 países, 

chega pela primeira vez a Portugal, sendo o Porto a cidade 

escolhida para o evento. 

Este movimento global teve início no ano 2007, em Israel,e 

foi criado pela empresária e filantropa Shari Arison. 

Vai já na 10ª edição e pretende “apelar às boas ações e ao 

voluntariado para que as pessoas sintam como é bom 

ajudar o próximo e criar uma sensação de conforto pelo 

impacto positivo que provoca nos outros”, explicou uma das 

responsáveis pela organização, Ana Baldaia. 

Nesse dia, serão promovidas diversas atividades, como 

workshops para crianças e adultos, aulas de ioga, recolhas 

de alimentos e de outros bens. Haverá ainda animação 

musical e a participação de várias Organizações Não 

Governamentais (ONG).  
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2ª SESSÃO TEMÁTICA 

"A Economia Social e o relacionamento com o 

Estado" 

18 de abril de 2017 | 09:30h Espaço AGROS - 

Póvoa de Varzim |  Inscrições (até dia 12 de 

abril)       

O presidente da CNIS será um dos 

oradores do Painel I – Parcerias Público-

Sociais. 

 

 
 
Apoios técnicos e financeiros – IPSS Madeira 
 
Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Re-
gional n.º 30/2005/M, de 6 de outubro, que regu-
lamenta o regime de tutela e os apoios técnicos 
e financeiros a atribuir às instituições particulares 
de solidariedade social com objetivos de saúde 

Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2017/M - 
Diário da República n.º 62/2017, Série I de 
2017-03-28106663787 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - PRESIDÊN-
CIA DO GOVERNO 

 
 
Modelo 22 - alterações 
 
Aprova as alterações da declaração periódica de 
rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e ins-
truções de preenchimento 
 
Despacho n.º 2608/2017 - Diário da República 
n.º 63/2017, Série II de 2017-03-29 106657758  
FINANÇAS - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DOS ASSUNTOS FISCAIS  

 

 

 

Declaração de Remunerações     

 

   IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

   Listagem de entidades autorizadas a beneficiar da consignação   

Guias práticos – Segurança Social 

 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

https://form.jotformeu.com/70714873754363
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157797/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/157797/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106663787/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106663787/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106663787/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106657758/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-03-29&date=2017-03-01&dreId=106657752
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106657758/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-03-29&date=2017-03-01&dreId=106657752
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14351558/2016_declaracao_remuneracoes.pdf/9081147a-2e9e-40c6-90c2-a0f10e2eb84f
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57C4DFF0-8CE7-4A35-BBDF-22371A0BFBBB/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2016xlsx.xlsx
http://www.seg-social.pt/documents/10152/27195/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
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PO ISE lança novo concurso no âmbito da 
Capacitação para a Inclusão 

 
 
A Autoridade de Gestão do PO ISE – Programa 
Operacional da Inclusão Social e Emprego, in-
forma que foi lançado um novo concurso no âm-
bito da Tipologia de Operação 3.05- Capacitação 
para a Inclusão. 
Assim, e de acordo com o AVISO N.º POISE-30-
2017-01 o período para a apresentação de can-
didaturas decorre entre 13 de março e as 
18:00horas do dia 19 de abril de 2017. 
  
Mais detalhe... 
 
_______________________________________ 
 
 

 
 
Na edição de 2017 são elegíveis candidaturas de 
projetos que promovam respostas sociais efica-
zes e inovadoras em matéria de inserção laboral 
de pessoas com deficiência ou incapacidade. 
 
Candidaturas até 30 de abril de 2017.  
 
Para mais informações, clique aqui 

Candidaturas abertas para os Prémios 
 FEANTSA - Ending Homelessness 

Awards 2017 
 

Candidaturas: até 30. junho 
 
Se fez parte de um projeto financiado pelo 
FSE para ajudar os sem-abrigo, que está em 
vigor desde 2010, envie a sua candidatura on-
line para: 
FEANTSA Ending Homelessness Awards 
 
____________________________________ 
 

 
Candidaturas abertas a 

 'Capacitação para o Investimento Social' 
da Portugal Inovação Social 

 
 

Candidaturas: 21.março a 19.junho 

Aviso POISE-39-2017-03  

Mais detalhe... 
____________________________________ 
 
 
Contratação Pública - Alteração da Chec-
klist do Beneficiário para Verificação dos 
Procedimentos da Contratação Pública 

 
A Autoridade de Gestão do Programa Opera-
cional de Apoio às pessoas Mais carenciadas 
informa que, através da Circular Normativa n.º 
02/UC/2017 de 21 de março, procedeu à 
substituição do Anexo V do Guia da Contrata-
ção Pública do PO APMC, publicado através 
da Circular Normativa n.º 13/UC-UAC/2016, 
de 12 de julho, pelo documento “Versão Con-
sulta da Checklist do Beneficiário para Verifi-
cação de Procedimentos de Contratação Pú-
blica do PO APMC”. 

 

http://poise.portugal2020.pt/inicio
http://poise.portugal2020.pt/avisos-abertos
http://poise.portugal2020.pt/avisos-abertos
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/po-ise-lanca-novo-concurso-no-ambito-da-capacitacao-para-a-inclusao
https://www.ren.pt/pt-PT/sustentabilidade/premio_agir/
http://www.feantsa.org/en/event/2017/10/10/feantsa-ending-homelessness-awards-2017?bcParent=22
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/wp-content/uploads/2017/03/AAC-TO-3-32_Capacitacao-Investimento-Social_VF.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/candidaturas-abertas-a-capacitacao-para-o-investimento-social-da-portugal-inovacao-social
http://poapmc.portugal2020.pt/normativas
http://poapmc.portugal2020.pt/normativas
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  Ação Formativa “O regime jurídico da formação 
profissional: obrigatoriedade legal e consequência do 
incumprimento” 

Dia:  17 de maio, das 9h30 às 18h00 
Local:  auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva em Fátima 
Inscrições: até ao dia 15.05 através do e-mail:uudipsssantarem.formacao@gmail.com 

 
 

 
Promovido: UIPSS-BRAGANÇA 

Local: Fundação Betânia das 9h-18h 
 
Destinatários: cuidadores e familiares 
de doentes em cuidados paliativos. 
Inscrição gratuita mas obrigatória. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sessão de Esclarecimentos/apresentação da  

Central de Compras da UDIPSS-BRAGA 

     
Dia: 6 de abril às 10h em Guimarães no Salão Nobre da 
Venerável Ordem terceira de S. Francisco e ás 
14h30 em Braga, no auditório do Conservatório Bomfim; 
 
 
Dia: 7 de abril às 10h em Barcelos na sala da Casa do 
Menino Deus e às 14h30 em Vila Nova de Famalicão na 
sala da Associação de Moradores das Lameiras. 
 

 
 

 
 
 Ação Formativa “Alterar as condições iniciais do 
contrato de trabalho é possível?” 

 
Dia: 12 de abril, das 9h30 às 18h00 
Local: auditório Vaz Portugal (Est. Zootécnica) 
Inscrições: até ao dia 10 de abril através do e-mail:   
udipsssantarem.formacao@gmail.com 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

http://santarem.udipss.org/pt/documentos/sabermais/Acoes_Formativas_Dra_AnaFilipa%20Magalhaes.pdf
http://uipssdb.pt/formacao-para-cuidadores-e-familiares-de-doentes-em-cuidados-paliativos/
http://santarem.udipss.org/pt/documentos/sabermais/Acoes_Formativas_Dra_AnaFilipa%20Magalhaes.pdf
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Assembleia Geral da União das IPSS do Distrito de Bragança (UIPSSDB) 

Com início às 10 horas do dia 29 de março de 

2017, Quarta-feira, nas instalações da Funda-

ção Betânia, em Bragança, decorreu a Assem-

bleia-geral da UIPSSDB, tendo participado 25 

instituições associadas. Da Ordem de Traba-

lhos constava a Apreciação e Aprovação do 

Relatório de Atividades e Contas do exercício 

do Ano de 2016 e, ainda, foram dadas algumas 

informações gerais pela Presidente da Dire-

ção. 

A participação das Associadas na Assembleia-

geral é motivo de gratificação para os mem-

bros dos Órgãos Gerentes e que muito favo-

rece o envolvimento na defesa das instituições 

pelo que se agradece muito a presença de to-

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

“Conversas à Hora do Chá” 
Tema: “Alterações de memória – diferenças entre o 
envelhecimento saudável e patológico 

 
Dia: 4 de abril às 17h00 
Local: Fórum Apoio, Rua Margarida Palla, 23 A – Algés 
 
Este evento é dirigido especialmente às pessoas idosas e terá como 

palestrante a Dra. Sofia Nunes de Oliveira, Médica Neurologista 

Participação gratuita. । Informações: 214120257 ou 962980205  ।   E-mail: 

geral.associacao@apoio.pt 
 
 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 
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Workshop  
“Sobremesas mais saudáveis Para uma Páscoa mais   light 
Dia: 6 de abril entre as 15h00 e as 17h30 
Local: instalações da Universidade do Algarve | Campus Penha | 
Laboratórios de Engenharia Alimentar. 
O custo de participação neste evento é de 16 sorrisos, do qual, 20% 
reverte a favor da Associação Oncológica do Algarve. 
 
Inscreva-se aqui! 

 

Espetáculo Solidário 2017 

Dia: 8 de abril pelas 15h0 

Enquadrando-se nas comemorações dos 30 anos da criação da 
ALADI – Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual, 
este evento terá lugar no auditório do Centro Social Padre Ramos 
(Lavra).   
Entrada livre 

 
 

 

 

 

As alterações da 
estrutura etária 
da população 
europeia eviden-
ciam um enve-
lhecimento po-
pulacional, pre-
vendo-se que 

esta tendência se mantenha no futuro. Neste 
contexto, estima-se que a procura por institui-
ções geriátricas será cada vez maior e o seu pa-
pel no apoio à população idosa cada vez mais 
importante.  

A promoção da saúde nestas instituições de apoio 
à população idosa é determinante, nomeadamente 
através do fornecimento de uma alimentação ade-
quada. 

Neste sentido lançamos o presente manual que 
tem como objetivo apresentar uma grelha de avali-
ação qualitativa de ementas que permita fazer uma 
análise das ementas elaboradas por instituições 
que dão apoio a populações com 65 ou mais anos, 
tendo por base as recomendações alimentares e 
ferramentas de avaliação qualitativa de ementas já 
existentes

     Pode consultar o presente manual aqui. 

 

DIVERSOS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6kKoQMTUtRQeiLbf2E4tXZAwX90Lsnx_Gya_d9IZTNPyU7A/viewform?c=0&w=1
http://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2017/03/Proposta-de-ferramenta-de-avaliacao-qualitativa-de-ementas-destinadas-a-idosos.pdf
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Social enterprises and the social economy going forward  

Publicado em: 31/10/2016, Última atualização: 24/03/2017 

(A última seção do relatório trata de medidas para ajudar a economia  
social e as empresas sociais a atingirem seu potencial como motoras  
de um crescimento económico equitativo e socialmente inclusivo) 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

Depressão é tema de campanha da OMS para o Dia Mundial da Saúde ।  7 de abril  

Para o Dia Mundial da Saúde de 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu início a uma 

campanha sobre depressão, transtorno que pode afetar pessoas de qualquer idade em qualquer etapa 

da vida. 

Esta data é celebrada desde 1950 e coincide com o aniversário da fundação da OMS, em 1948. 

 

 

 

 

 

Lino Maia 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9024&lang=pt
https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/03/30/dia-mundial-da-saude/

