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» Apresentação do Estudo 
   Importância Económica e Social das IPSS em Portugal 
    
   Dia: 4 de dezembro, pelas 15h00, no Museu do Dinheiro  
          do Banco de Portugal 

 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Relatório “Health at a Glance: Europe 2018” 

 
 

O mais recente relatório Health at a 
Glance: Europe foi publicado em no-
vembro de 2018. Elaborado pela Or-
ganização de Cooperação e de De-
senvolvimento Económicos 
(OCDE) em cooperação com a Co-
missão, este relatório faz uma análise 
atualizada do estado de saúde dos ci-
dadãos europeus e do desempenho 

dos sistemas de saúde da UE. 

Para além de indicadores estatísticos relativos a 35 países 
europeus, o relatório de 2018 inclui dois capítulos sobre prio-
ridades políticas transversais da UE: promoção da saúde 
mental e redução dos gastos ineficientes. 

Informações úteis nos links abaixo: 

 Relatório;    Resumo   e  Ficha informativa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://rotass.cnis.pt/programa-apresentacao-do-livro-importancia-economica-e-social-das-ipss-em-portugal-2/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
http://www.oecd.org/health/
http://www.oecd.org/health/
http://www.oecd.org/health/
http://www.oecd.org/health/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_sum_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_factsheet_en.pdf
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 306/2018 - Diário da República n.º 
229/2018, Série I de 2018-11-28117142826 
Estabelece a forma de funcionamento da rede 
EURES, bem como o modelo de admissão de 
membros e parceiros em Portugal 
 

Presidência do Conselho de Ministros 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
154/2018 - Diário da República n.º 230/2018, 
Série I de 2018-11-29 
Aprova a revisão da Estratégia Nacional para a 
Integração das Comunidades Ciganas 2013-
2022 

Presidência do Conselho de Ministros 

Decreto-Lei n.º 101/2018 - Diário da República n.º 230/2018, Série I de 2018-11-29 
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades inter-
municipais no domínio da justiça 

(Extracto:  
Artigo 4.º  
Reinserção social de jovens e adultos  
 
2 — Para a promoção, desenvolvimento e fomento 
das ações ou projetos a desenvolver no âmbito das 
competências previstas no número anterior, os mu-
nicípios e as entidades intermunicipais podem cele-
brar acordos ou protocolos de cooperação com os 
organismos que integram a Administração direta e 

indireta do Estado, instituições particulares de soli-
dariedade social, pessoas coletivas de utilidade pú-
blica ou organizações não-governamentais, designa-
damente no que se refere à articulação e gestão da 
estratégia das ações a desenvolver, bem como dos 
recursos humanos, patrimoniais e financeiros ne-
cessár

 
Inquérito sobre os conceitos utilizados e os sistemas locais de informação 
 
De acordo com o previsto 

no Plano de Ação 2017-2018 da Estratégia decor-
reu entre fevereiro e maio de 2018 um inquérito so-
bre as “Pessoas em situação de sem-abrigo - con-
ceitos utilizados e sistemas locais de informação”. 
O inquérito abrangeu todos os (278) concelhos do 
Continente 

Na reunião GIMAE de 23 de novembro de 2018, foi 
apresentada uma síntese dos principais dados apu-
rados relativamente às categorias: pessoas sem 
teto e pessoas sem casa. Os dados relativos às 
pessoas em situação de risco e aos sistemas locais 
de informação serão apresentados no Relatório Fi-
nal “Inquérito aos conceitos utilizados e aos siste-
mas locais de informação – 2018 

Resultados 2018, aqui 

 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117142826/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117142826/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117142874/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117142874/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117142874/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117142867/details/maximized
http://www.enipssa.pt/documents/10180/11876/Inqu%C3%A9rito+sobre+os+conceitos+utilizados+e+os+sistemas+locais+de+informa%C3%A7%C3%A3o+-+Resultados/1f90b76c-aa64-439e-a043-1b083038dafd
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UDIPSS- GUARDA 
Seminário “Responsabilidade legal dos direto-
res Técnicos das IPSS e Ações Inspetivas da 
Segurança Social” 
 
Dia: 5 de dezembro   I  9h30 – 17h00 
Local: Rua Soeiro Viegas, 2-B, Guarda 
Data limite da inscrição: 3 de dezembro 
 
Informação completa aqui 
 

 
 

 

 
 
 
 
Exposição “Insetos” 
 
3 a 8 de dezembro   I   10H00 
 
Sala O2 da Quinta da Conraria  
 
Trata-se de um conjunto de cerca de duas dezenas de linoleogravuras, pro-
duzidas pelos utentes daquela do Centro de Atividades Ocupacionais da 
APCC Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) 
Mais informação disponível aqui 
 
 
 
Venda de Natal” da APPACDM de Castelo Branco 
 
5 de dezembro   I  16h30 (inauguração) 
 
Na loja lateral à Praça Municipal de Castelo Branco (junto ao parque 
de estacionamento)  
São vários os trabalhos que se poderá encontrar, como presépios originais, 
bordados, trabalhos em papel reciclado, artigos de decoração, entre muitos 
outros, que foram realizados ao longo do ano pelos alunos da Instituição. 
A Venda de Natal da APPACDM pode ser visitada das 10:00h às 12:00h e 
das 14:00h às 18:00h. 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

http://www.udipss-guarda.org/2018/11/06/udipss-guarda-05-dez18-guarda-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos-das-ipss-acoes-inspetivas-da-seguranca-social-faca-ja-inscricao/
http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=7483
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Espetáculo de bailado "Quebra-Nozes" pela Companhia Nacional de 
Bailado (ensaio geral solidário)  
 
 5 de Dezembro   I   21h00 
 
Teatro Camões 
Uma organização do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Arrentela 
 
 
 
 

 
Espetáculo Solidário  
Projeto “Um Jardim para Cuidar …” 
 
8 de dezembro   I  14h30 
 
Auditório da Igreja Beato Scalabrini, na Amora 
 
Uma iniciativa da ARIFA – Associação de Reformados e Idosos da Fre-
guesia de Amora. 
O programa do espetáculo pode ser consultado aqui  

 
 
 

Festa do Natal no “Aconchego” 
 
15 de dezembro   I  14h30 

 
Jardim 25 de abril, nº 1 

 
Uma iniciativa da IPSS “O Aconchego – Centro de Apoio Social” em Vale 
de Cavalos, Chamusca. A festa contará com animação musical. 

 
 
 
 

Corrida Nocturna Solidária  
 

18 de dezembro   I   20h00 
Praça do Bocage, Setúbal   

 
Uma iniciativa da “Questão de Equilíbrio - Associação de Educação e In-
serção de Jovens” que pretende deste modo angariar fundos e recolha de 
bens essenciais para apoiar a instituição. 

 
 

https://pt-pt.facebook.com/arifa.arifa.739/
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A APPACDM - Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente  
Mental de Castelo Branco festejou no passado dia 16 de novembro,  
o seu 45º aniversário. 
As comemorações 
decorreram na sede 
da Instituição. 
Maria de Lourdes 
Pombo, presidente 
da APPACDM, fez 
uma retrospetiva dos 

45 anos da Instituição, destacando os momen-
tos mais marcantes da vida da Instituição. 
A cerimónia contou também com a presença de 
Melo Bernardo, diretor do Centro Distrital de Se-
gurança Social e Luís Correia, presidente da 

Câmara de Castelo Branco, entre outras forças 
vivas da cidade de Castelo Branco. 
Henrique Gil, professor da Escola Superior de 
Educação de Castelo Branco apresentou para o 
Museu da Seda, o projeto de investigação e ino-
vação “Museu para Todos.” 
Este projeto multiplataformas tem como objetivo 
ampliar a possibilidade de Todos poderem usu-
fruir de um museu mais internacional, inclusivo, 
multifacetado e poliglota. 
Realizou-se ainda uma missa solene, na Sé Ca-
tedral de Castelo Branco, com a participação do 
Orfeão de Castelo Branco. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fundação Manuel António da Mota entrega um 
milhão de euros a instituições sociais  

... 2018 atinge um outro número redondo: será ul-

trapassada a fasquia de um milhão de euros atri-

buídos a instituições do sector da economia so-

cial e ... 
 
Inquérito identificou cerca de 3.400 pessoas sem 
tecto ou sem casa ... 
Segundo um resumo dos resultados deste in-
quérito, divulgados esta ... da Estratégia Nacio-
nal para a Integração das Pessoas Sem-
Abrigo (GIMAE), ... para a Integração das Pes-
soas em Situação de Sem-Abrigo 2017-
2023, ... 
 

Inovação social e avaliação de impacto a partir da 
economia social e solidária  
... causalidade e determinar o impacto de um pro-
grama, projeto ou iniciativa, procurando uma ... 
Esta iniciativa é organizada pela CNIS - Confede-
ração Nacional das ... Pós-Graduação em Eco-
nomia Social em Esposende ... da Universidade 
Católica Portuguesa e que conta com o apoio da 
Associação ... 
 
Betânia é o primeiro lar de Bragança com desfi-
brilhador e pessoal formado  

A Fundação Betânia será a primeira IPSS do dis-

trito de Bragança a disponibilizar esta resposta já 

que, segundo dados do INEM, nesta região.

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
- 3 de dezembro – 

(CP oferece viagens a clientes especiais) 

 
 

Lino Maia 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/11/24/economia/noticia/fundacao-manuel-antonio-mota-entrega-milhao-euros-instituicoes-sociais-1852359&ct=ga&cd=CAEYACoTMjM3MzMwNzkyOTk0NzY0MzE2MTIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFVN5TaX6_C0VJxe6dRxWi-cXOYMw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/11/24/economia/noticia/fundacao-manuel-antonio-mota-entrega-milhao-euros-instituicoes-sociais-1852359&ct=ga&cd=CAEYACoTMjM3MzMwNzkyOTk0NzY0MzE2MTIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFVN5TaX6_C0VJxe6dRxWi-cXOYMw
https://www.publico.pt/2018/11/23/sociedade/noticia/inquerito-identificou-cerca-4400-pessoas-tecto-casa-1852278
https://www.publico.pt/2018/11/23/sociedade/noticia/inquerito-identificou-cerca-4400-pessoas-tecto-casa-1852278
https://www.publico.pt/2018/11/23/sociedade/noticia/inquerito-identificou-cerca-4400-pessoas-tecto-casa-1852278
https://www.publico.pt/2018/11/23/sociedade/noticia/inquerito-identificou-cerca-4400-pessoas-tecto-casa-1852278
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/economia-social/detalhe/inovacao-social-e-avaliacao-de-impacto-a-partir-da-economia-social-e-solidaria&ct=ga&cd=CAEYACoTNjcwMzUwMDkxNDMwMzYxMDYyNDIZN2VhMGE1MzczOWMzNzdlNjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEsyho6CBX5KD-IXlMGuhKZJyhOpQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/economia-social/detalhe/inovacao-social-e-avaliacao-de-impacto-a-partir-da-economia-social-e-solidaria&ct=ga&cd=CAEYACoTNjcwMzUwMDkxNDMwMzYxMDYyNDIZN2VhMGE1MzczOWMzNzdlNjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEsyho6CBX5KD-IXlMGuhKZJyhOpQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/betania-e-o-primeiro-lar-de-braganca-com-desfibrilhador-e-pessoal-formado-10255154.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjM4NDUxMTQ4MjQzNzgwMDg4NDIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNH4jWhvROxaYclvz3YnekO4MdagTA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/betania-e-o-primeiro-lar-de-braganca-com-desfibrilhador-e-pessoal-formado-10255154.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjM4NDUxMTQ4MjQzNzgwMDg4NDIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNH4jWhvROxaYclvz3YnekO4MdagTA
https://www.cp.pt/passageiros/pt/descontos-vantagens/descontos/3dez-clientes-nec-especiais

