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Inscrição para o dia 29 de abril aqui 
 
 
 
PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS DAS IPSS 
 
Recordamos as nossas associadas, que após a aprovação 
das Contas Anuais, em Assembleia Geral (ou outro órgão 
com competência), e de acordo com o disposto no n.º 2 do 
Art.º 14.º-A do Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 14 de No-
vembro, as contas do exercício deverão ser publicitadas 
obrigatoriamente no sítio institucional eletrónico da institui-
ção até 31 de Maio do ano seguinte a que dizem respeito. 
 
O incumprimento do dever de publicitação das contas, em 
dois anos consecutivos, constitui causa de destituição dos 
titulares dos órgãos sociais responsáveis pela omissão, 
nos termos do artº 35º, 2., d) do mesmo diploma. 
 

Índice 
 
Pré-Aviso de Greve                    2             

Legislação                                     2      

Candidaturas                               2                                      

UDIPSS/Federações                   3  

IPSS                                              4 

Imprensa                                     5 

 Diversos                                      6 

                    
                    

 

http://cnis.pt/informacoes/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyXcrJPfP3dBqzoUd9TVSWqfzTJAvqtgwsA_CRmQ61eHq8gg/viewform?vc=0&c=0&w=1


  

 
 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
    
 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

05.04.2019 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 
2 

LEGISLAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

» Foi convocado pela FESATH- Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, 

Hotelaria e Turismo de Portugal para o dia 11 de abril de 2019, uma greve, abrangendo, nome-

adamente, os trabalhadores a desempenhar funções nas instituições representadas pela CNIS 

e cujo “Pré-Aviso” pode ser consultado aqui. 

Publica-se igualmente, o Despacho nº 27/2019, de 5 de abril de 2019, dos Ministérios do Tra-

balho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, que fixa os serviços mínimos a assegurar 

durante a greve. 

 

 

 

 

 

 

      
Ambiente e Transição Energética 
 

Portaria n.º 98/2019 - Diário da República n.º 
65/2019, Série I de 2019-04-0239 
Terceira alteração da Portaria n.º 349-B/2013, de 29 
de novembro, alterada pela Portaria n.º 379-A/2015, 
de 22 de outubro, e pela Portaria n.º 319/2016, de 
15 de dezembro, que define a metodologia de deter-
minação da classe de desempenho energético para 
a tipologia de pré-certificados e certificados do SCE, 
bem como os requisitos de comportamento técnico 
e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios 
novos e edifícios sujeitos a grande intervenção 

 

Assembleia da República 
 
Declaração de Retificação n.º 11/2019 - Diário 
da República n.º 67/2019, Série I de 2019-04-
04 
Declaração de retificação à Lei n.º 13/2019, de 12 
de fevereiro, «Medidas destinadas a corrigir situ-
ações de desequilíbrio entre arrendatários e se-
nhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade 
do arrendamento urbano e a proteger arrendatá-
rios em situação de especial fragilidade» 

Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da 
Saúde 
 
Despacho n.º 3721/2019 - Diário da República 
n.º 66/2019, Série II de 2019-04-03 
Aprova o Plano Estratégico para o desenvolvi-
mento dos Cuidados Paliativos para o biénio 
2019/2020, designa os coordenadores, quer a ní-
vel nacional, quer a nível regional e define as 
competências dos órgãos máximos de gestão dos 
serviços e entidades prestadoras de cuidados de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

 

Educação - Conselho Nacional de Edu-
cação 
 
Relatório (extrato) n.º 1/2019 - Diário da 
República n.º 65/2019, Série II de 2019-
04-02  
 
Versão resumida do Relatório de Ativida-
des relativo ao ano de 2018 

 

PRÉ-AVISO DE GREVE 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2019/04/Aviso-pr%C3%A9vio-de-greve-FESAHT.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2019/04/Despacho-27_2019-de-5-de-abril.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121854639/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121854639/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/647290/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70789581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105371722/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119397715/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121939043/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-03&date=2019-04-01&dreId=121938978
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121939043/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-03&date=2019-04-01&dreId=121938978
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121894197/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-02&date=2019-04-01&dreId=121875264
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121894197/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-02&date=2019-04-01&dreId=121875264
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121894197/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-02&date=2019-04-01&dreId=121875264
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Aviso POISE-32-2019-09 
 
Tipologia de Operações TO 3.10 - Contratos Locais De Desenvolvimento Social (CLDS 4G) 
Candidaturas até 20.05.2019 
Abrange territórios que não tiveram CLDS 3G e territórios que tiveram CLDS 3G mas cujos projetos no 
âmbito dos CLDS 3G terminaram até 31 de março de 2019, e que simultaneamente cumprem todos os 
requisitos administrativos para poderem concorrer, perfazendo, neste aviso, um total de 141 territórios. 
 

 

 

Até dia 24 de junho, está aberto o concurso para a cria-
ção de uma plataforma de defesa e promoção dos direi-
tos humanos, inserida no Eixo 4 – “Reforçar a capaci-
dade e sustentabilidade da sociedade civil”, uma das 
quatro áreas de intervenção do Programa Cidadãos 
Ativ@s. 

Informação completa aqui 

 
 
 

 

Curso de Formação em Sistemas de Gestão da Qualidade  

Implementação da NP EN ISO 9001:2015 - 23 e 24 de maio | Porto 

   Programa – consultar aqui 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UDIPSS-SANTARÉM 
 

"II Encontro Nacional de Intervenção Social “ 
Dia: 10 de abril 
Programa e ficha de inscrição aqui 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

Concurso para Plataforma de Direitos Humanos Prémio BPI "la Caixa" Seniores 

Candidaturas até 29 de abril 
 

Podem candidatar-se todas as instituições 

privadas sem fins lucrativos, com domicili-

ação em Portugal há mais de 1 ano, com 

projetos que promovam a integração social 

e o envelhecimento ativo, saudável e em 

casa, de pessoas com idade superior a 65 

anos em situação de vulnerabilidade social. 

Toda a informação aqui 

 

 

UDIPSS-AVEIRO 
Projecto “girls can do anything” 
Programa executivo de direito de trabalho  
2º Módulo – o regime jurídico das faltas.  
Aspetos práticos. 
Dia: 15 de abril 
Temáticas da sessão e ficha de inscrição aqui 

 
 

http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/90727/Aviso_TO3.10_POISE-32-2019-09_v1-8eh06UVd.pdf/b80649ea-1aab-4b75-b25a-89866fa6508a
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/grant/plataforma-direitos-humanos/
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/grant/plataforma-direitos-humanos/
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/grant/plataforma-direitos-humanos/
https://gulbenkian.pt/grant/plataforma-direitos-humanos/
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Documents/2019/Marco_2019/Programa_SGQ_ImplementacaoNP%20EN%20ISO%209001_2015_2019.pdf
http://rotass.cnis.pt/udipss-santarem-ii-encontro-nacional-de-intervencao-social/
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade/premio-bpi-la-caixa-seniores
http://rotass.cnis.pt/udipss-aveiro-2o-modulo-o-regime-juridico-das-faltas-aspectos-praticos/
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Acção de Sensibilização “Prevenção do Abuso Sexual” 
 
8 de abril   I   10h00 – 12h00 
 
Auditório da Junta de Freguesia do Pinhal Novo 
 
Uma iniciativa da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela 
e o Centro Social de Palmela 
Inscrições para o email csp.formacao@gmail.com 
 
 
 
VII Jornada Sobre a Família “Saúde Mental e Prevenção” 
 
11 de abril  I   14H00 
 
Auditório da União de freguesias de Bragança 
 
Uma iniciativa da Associação Entre Famílias. 
Cartaz e programa aqui 
 
 

 
Workshop” Hábitos Orais e sua influência no Desenvolvimento da  
Criança” 
 
12 de abril   I   18h30 
 
Patronato de Nossa Senhora da Bonança, Vila Praia de Âncora 
 
Workshop dinamizado pela Terapeuta da Fala, Joana Terleira 
Inscrições (gratuitas) aqui 

 
 
Almoço Solidário – Fundação Irene Rolo 
 
14 de abril    I   13h00 
 
Maria Nova Lounge Hotel 
 
Almoço insere-se nas comemorações do 37º aniversário da Instituição. As 
receitas obtidas reverterão para a implementação de iniciativas com vista á 
qualidade de vida dos utentes. 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/03/CARTAZ_VIIJornadaSobreAFami%CC%81liaAbr2019_Fundo3NP.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenROPQygJvyLq5Ig-Xw-CxseHQpoqyzWyyjJxUBQQ_QAaSDQ/viewform
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IV Tertúlia Social do Centro Social do Vale do Homem “Saúde Mental: 
Alzheimer” 
 
 
29 de abril   I   14H00 
 
Auditório da Casa do Conhecimento em Vila Verde 
Programa  

 
 
Jornada de Formação sobre Educação “"Crescer é Aprender a Voar" 
 
 
27 de abril        
 
Promovido pelo Semi-internato Nossa Senhora da Encarnação, em Elvas 
 

O interesse destas Jornadas assenta, na necessidade de promover o de-
bate e a reflexão entre todos os interlocutores envolvidos na educação em 
Creche e Jardim de Infância, centrando-as em temáticas da atualidade (ver 
programa), no pressuposto de podermos, de algum modo, contribuir atra-
vés do programa e da competência dos palestrantes, consolidar uma praxis 
no que respeita à estratégia do SINSE para este triénio, envolvendo toda a 
comunidade educativa. 

 
 
 

 
 

 
 
IPSS da Foz do Arelho recebeu certificado de 
qualidade  

Segundo a diretora técnica da IPSS há 14 anos, 

Sandra Moreira, a “vontade de assistir mais 

utentes da freguesia” fez com que a IPSS fosse 

ampliada ... 

CASCI ganha prémio 'EDP Solidária - Inclusão 
Social 2018'  

para Melhor Viver” foi distinguido pelo programa 

EDP Solidária Inclusão Social 2018, da Funda-

ção EDP. No âmbito deste projeto ... 

 
O que faz Bruxelas pelos cuidadores informais?  

Apesar do estatuto do cuidador informal ser uma responsabilidade do governo de cada Estado-membro, 

a União Europeia criou medidas ... 
 
 
 

 IMPRENSA 

http://rotass.cnis.pt/udipss-braga/
https://sinsencarnacao.wixsite.com/aprenderavoar
https://sinsencarnacao.wixsite.com/aprenderavoar
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://jornaldascaldas.com/IPSS_da_Foz_do_Arelho_recebeu_certificado_de_qualidade&ct=ga&cd=CAEYACoTMzkzMDMyMzg0MTYzNzU0MTM4MjIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHtZpolRWXjU9FP1NPcjb0buWpFHw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://jornaldascaldas.com/IPSS_da_Foz_do_Arelho_recebeu_certificado_de_qualidade&ct=ga&cd=CAEYACoTMzkzMDMyMzg0MTYzNzU0MTM4MjIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHtZpolRWXjU9FP1NPcjb0buWpFHw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.terranova.pt/noticia/sociedade/casci-ganha-premio-edp-solidaria-inclusao-social-2018-e-vai-para-obras&ct=ga&cd=CAEYACoTNzg3ODIwMDc3MzE2MjkzMDg5NjIZNzU4ZDFhMTdmY2M3Y2E4ZTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGA54UISvklA1hW4UzDwh6wd80cdA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.terranova.pt/noticia/sociedade/casci-ganha-premio-edp-solidaria-inclusao-social-2018-e-vai-para-obras&ct=ga&cd=CAEYACoTNzg3ODIwMDc3MzE2MjkzMDg5NjIZNzU4ZDFhMTdmY2M3Y2E4ZTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGA54UISvklA1hW4UzDwh6wd80cdA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://feeds.tsf.pt/~r/TSF-Ultimas/~3/8tZEKIuB5N8/o-que-faz-bruxelas-pelos-cuidadores-informais--10739925.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ3NTIzMjM5MDY2NzMxNDcwMTMyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNFAF6I5f_OvXXwieE_48RFAXC4mEA
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Quinzena da Saúde, Solidariedade e Voluntariado 
 

A Câmara Municipal do Barreiro, em parceria com algumas associadas da UDIPSS de 
Setúbal irão levar a cabo entre 1 a 16 de abril a Quinzena da Saúde da Solidariedade e 
do Voluntariado, que se carateriza por um vasto conjunto de atividades, privilegiando a 
reflexão, o debate e a  partilha de boas práticas sobre estas temáticas, auscultando e 
envolvendo os agentes locais que se empenham na promoção da qualidade de vida e 
na resolução dos problemas que afetam diariamente a população. 
 
Consulte o programa aqui 

 
 

 
Congresso Internacional da Deficiência Visual ” “Sociedade In-
clusiva + Participação Responsável = CIDADANIA PLENA” 

II Congresso da ACAPO 

Dias 11e 13 de abril de 2019, na Fundação Calouste Gulbenkian, em 
Lisboa. 

Para aceder ao programa provisório e ficha de inscrição basta clicar aqui 
 

 
 
 
 

Programa aqui e inscrições aqui 

 
 
 
 
 

 

 
 

Lino Maia 

 DIVERSOS 
 

Dia Mundial da Saúde I    Tema: Cobertura Universal de Saúde    I     7 de abril 

https://www.cm-barreiro.pt/cmbarreiro/uploads/writer_file/document/13695/aqui.pdf
http://congresso.acapo.pt/
https://colabor.pt/

