
 

 



1. No dia 29 de Agosto, com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança
Social, Dr. Agostinho Branquinho, a Santa Casa da Misericórdia de Bragança inaugurou a maior
Unidade de Cuidados Continuados do nordeste transmontano, com acordo de financiamento de
40 camas, ficando 15 camas para cuidados intermédias (até 90 dias)  e 25 camas para longa
duração,  e a Piscina coberta do Centro de Educação Especial de Bragança.

2. No dia 29 de Agosto, com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança
Social,  Dr.  Agostinho  Branquinho,  a  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Mirandela  inaugurou  a
Unidade de Cuidados Continuados João Paulo II.

3. No dia 5 de Setembro, em Fátima, decorreu o 1º Seminário do “Projecto Vidas – Valorização e
Inovação em Demências”, que servirá de lançamento e planeamento das atividades, no âmbito
das três vertentes do Projeto: Investigação, Formação e Arquitetura/Ambiente.

É um projeto financiado no âmbito do POPH e conta com as parcerias da Direção Geral de Saúde, da
Alzheimer Portugal, da CNIS, do Hospital do Mar e do Hospital Magalhães de Lemos.

O “Projeto Vidas” visa identificar a população com demência que já se encontra a receber cuidados em
apoio  domiciliário  ou  lar,  estabelecendo  padrões  de  boas  práticas  com  os  recursos  existentes,
adequando o nível de cuidados a estas necessidades específicas.

Este seminário servirá de lançamento e planeamento das atividades, no âmbito das três vertentes do
Projeto: Investigação, Formação e Arquitetura/Ambiente.

4. No dia 6 de Setembro a Associação Teatro e Construção – ATC - promove o Fórum ATC 2014: um
espaço de transmissão de conhecimentos, reflexão e planeamento. Na sessão de encerramento
serão  homenageados  colaboradores  da  ATC  e  pessoas  que  se  têm  distinguido  na  vida  da
Instituição.

5. No dia 8 de Setembro, em Fátima, reúne a Direção da CNIS.

6. No dia 10 de Setembro o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real, Vila
Meã – Amarante, celebra o início das comemorações do seu 10º aniversário. 

7. No dia 20 de Setembro, no equipamento da Quinta da Armada em Braga, tem início a abertura
das Celebrações Comemorativas dos 50 anos da Fundação da Obra Social do Sagrado Coração
de Maria.

8. No dia 20 de Setembro o Centro Social do Tourigo comemora o seu 10º aniversário.

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Depois de nos últimos trinta anos, as Instituições desenvolverem um trabalho notável de 
Serviço Social no apoio às populações, na última década, incrementaram também na área 
da saúde um trabalho meritório que tem sido abraçado com muita dedicação e coragem. 
A Direcção da CNIS, atenta a todo o empenhamento e dinâmica das Instituições, com a 
colaboração da FPAT, FETO E FIS vai organizar um Seminário no dia 29 do corrente 
mês, denominado As IPSS e a Saúde – Perspectivas para o século XXI. 
O local será no Hotel Cinquentenário em Fátima com inicio às 09h00 e encerramento 
às 17h30. 
Nas duas sessões manhã e tarde, teremos oradores conceituados que emprestarão ao 
Seminário a qualidade que os temas impõem. Trata-se de um Seminário aberto, onde se 
pretende dar voz às Instituições, sendo para o efeito constituídos grupos por tema. 
Nos próximos dias, as Instituições receberão uma carta convite e um desdobrável com o 
programa e ficha de inscrição. 
Esta iniciativa tem como destinatários Dirigentes e Técnicos, nomeadamente os que 
prestam serviços na área da saúde, pelo que, a presença de todos se torna altamente 
relevante e necessária. 

 

9.  No dia 26 de Setembro o Centro Social  das Taipas inaugura a Estrutura Residencial  Sénior
“Alcide Flegueiras”.

 



 



Decreto-Lei n.º 127/2014. D.R. n.º 161, Série I de 2014-08-22

Ministério da Saúde 

Estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.

(As novas regras vão aplicar-se aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, qualquer que seja a
sua denominação, natureza jurídica ou entidade titular da exploração, incluindo os estabelecimentos detidos
por instituições particulares de solidariedade social (IPSS), bem como os estabelecimentos detidos por pessoas
coletivas públicas. Não se aplicará às IPSS que prestem cuidados continuados integrados no âmbito da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados, objeto de diploma próprio).

Lei n.º 55/2014. D.R. n.º 162, Série I de 2014-08-25

Assembleia da República 

Procede à sétima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

(Com as novas regras, fica estabelecido que as convenções coletivas com cláusulas de renovação
sucessiva  (por  exemplo:  salários  mínimos,  regras de  gestão  de horários  ou  até  mesmo cláusulas  relacionadas com

direitos e deveres que tenham sido acordados entre sindicatos e empregadores), passam agora a caducar ao fim de
três anos, ao contrário do prazo que estava anteriormente estabelecido: cinco anos.

Uma das  novidades,  é  a  possibilidade de  suspensão  de parte  ou da  totalidade da  convenção
coletiva  em casos  que se  verifique uma “situação de crise empresarial,  catástrofes ou outras
ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa”).

 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.161&iddip=20141264
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090364
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.162&iddip=20141271


Tipo Publicação Descrição 

Guia  
 

Seguro social 
voluntário  

Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social - Seguro social 
voluntário  

     Quem é abrangido pelo Regime do Seguro Social Voluntário 
 

Cidadãos nacionais, e cidadãos estrangeiros ou apátridas residentes em Portugal há mais 
de um ano, maiores, considerados aptos para o trabalho, que não estejam abrangidos por 
regime obrigatório de proteção social ou que, estando, os mesmos não relevem no âmbito do 
sistema de Segurança Social português 
Cidadãos nacionais que exerçam atividade profissional em território estrangeiro e que não 
estejam abrangidos por instrumentos internacionais de Segurança Social a que Portugal se 
encontra vinculado 
Trabalhadores marítimos e vigias portugueses que exerçam atividade em barcos de 
empresas estrangeiras 
Trabalhadores marítimos portugueses que exerçam atividade a bordo de navios de 
empresas comuns de pesca 
Tripulantes que exerçam atividade em navios inscritos no Registo Internacional de Navios 
da Madeira 
Voluntários sociais a exercerem atividade não remunerada em favor de 
instituições particulares de solidariedade social e de entidades detentoras de 
corpos de bombeiros 
Agentes da cooperação que reúnam as condições definidas no respetivo estatuto e que 
celebrem contrato para prestar serviço no quadro das relações do cooperante e que não sejam 
enquadrados em regime de proteção social obrigatório de outro país 
Bolseiros de investigação que reúnam as condições definidas no Estatuto do Bolseiro de 
Investigação e não estejam enquadrados em regime de proteção social obrigatório 
Praticantes desportivos de alto rendimento 
Jovens abrangidos pela Medida Emprego Jovem Ativo. 

 

Estão 
abertas 
desde 20 
de 
agosto 
as 

candidaturas à nova medida Estímulo Emprego.

Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) tem 
início a 20 de agosto o período de candidaturas à nova medida Estímulo Emprego, de acordo com o 
enquadramento legal definido na  Portaria nº 149-A/2014 de 24 de julho. 

Os novos projetos podem ser submetidos no portal NetEmprego a partir dessa data, estando 
o Regulamento disponível no Portal do IEFP. 

As ofertas de emprego registadas entre os dias 25 de julho e 19 de agosto podem aceder ao Estímulo 
Emprego sem necessidade de procedimentos adicionais, desde que tenha sido sinalizada a intenção 
de beneficiar deste apoio.

 

https://www.iefp.pt/documents/10181/1377336/Regulamento+-+Estimulo+Emprego-+19-08-2014+vf.pdf/a0c62d8a-b929-4e41-b372-8cac65314920
http://www.netemprego.gov.pt/IEFP/index.jsp
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/14101/0000200006.pdf


Comparticipação financeira do IEFP, I.P 

O Estímulo Emprego tem como objetivo apoiar os empregadores que celebrem novos contratos de 
trabalho, contribuindo para integração profissional de desempregados com maior dificuldade de acesso 
ao mercado de trabalho.

O Serviço
de
Formação

Profissional do Centro de Emprego e Formação Profissional de Viana do Castelo irá realizar, de 22 de
Setembro a 26 de Setembro, a Semana Aberta centrada no tema “As empresas - espaços concretos
de aprendizagem - projetos empreendedores, inovação e competitividade”.

Com esta iniciativa pretende-se abordar várias oportunidades na área do empreendedorismo e divulgar
a  oferta  formativa,  através  de  um conjunto  de iniciativas que incluem seminários,  visitas  guiadas,
encontros temáticos, exposições e atividades lúdicas.

Desta forma, abrem-se as portas à comunidade, dando a conhecer a todos os espaços e serviços
disponibilizados.

Para mais informações:
• Tel. 258 808 700
• Fax. 258 808 709
• E-mail sfp.vianacastelo@iefp.pt
 

- See more at: https://www.iefp.pt/noticias?item=1409595#sthash.k3UgIHBJ.dpuf

 

mailto:sfp.vianacastelo@iefp.pt
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é a primeira dedicada ao enve-
lhecimento ativo e saudável. É 
bimensal e gratuita, por enquan-
to existente apenas em formato 
digital. A nossa missão é mostrar 
que a velhice não passa de um 
estado de espírito, promovendo 
um envelhecimento com uma 
melhor qualidade de vida. É gra-
tuita porque achamos que nin-
guém deve ter de pagar, para 
poder ter acesso a informações 
que promovam essa melhor qua-
lidade de vida e um melhor enve-
lhecimento.  
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        Algarve 289.098.108 - Funchal 291.098.066 - Lisboa 213.156.265 - Porto 220.992.775 

 



  

O COGUMELO SOLIDÁRIO JÁ ESTÁ À VENDA!  

COMPRE PRODUTOS COGUMELO SOLIDÁRIO… INVISTA EM SI, INVISTA EM TODOS!  

 

  

 

 

Saiba quais os pontos de venda em www.alberguesporto.com  
      
   
   
   
   
   
 

 

 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Estão abertas as candidaturas até ao dia 12 de setembro de 2014. para 
financiamento de projetos de "Literacia em Saúde - Inovar em saúde", cujo 
conteúdo se adeque à temática “Os Cidadãos e a Saúde: Melhorar a 
Informação, Melhorar a Decisão”. 

Podem candidatar-se a este concurso instituições públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, legalmente reconhecidas. 

Mais informações: 

Programa Gulbenkian Inovar em Saúde: saude@gulbenkian.pt 

Regulamento e submissão de candidaturas, até 12 de Setembro, em 

http:/ /www.gulbenkian.pt/ Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=5042 
 

 

Prorrogação do prazo de candidaturas para o Troféu Português do  Voluntariado,

 



 

 

As candidaturas decorrem até 15 de Agosto de 2014 

Entre os objetivos do Troféu Português do Voluntariado 
destacam-se: 

-Beneficiar pessoas que se encontrem em situação ou de risco de 
pobreza e apresentem dificuldades de cobertura das suas 
necessidades básicas ou se encontrem em situação ou risco de 
exclusão social; 

-Apoiar e incentivar atividades artesanais que estejam em vias de 
desaparecimento; 

-Promover a defesa do meio ambiente; 

-Promover atividades educacionais para crianças e jovens; 

-Propiciar a divulgação das boas práticas no voluntariado, a nível 
nacional e internacional, na expetativa de que os projetos 
apresentados e selecionados possam ser replicados ou constituir 
incentivo para novos projetos em áreas afins. 

Para mais informações: informacpv@gmail.com 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
Av. Júlio Dinis n.º23, 1º esq. 1050-130 Lisboa 
 

 

 até 15 de Setembro

 

 

Can d i d at u r as ab er t as p ar a a 

co m p et i ção  "Cap i t al  Eu r o p eia d o  

Vo lu n t ar iad o " at é 3 0  d e Set em b r o  

O Centro Europeu de Voluntariado (CEV) 

mantém abertas as candidaturas para a 

segunda edição da competição "Capital  

Europeia do Voluntariado", a té  d ia 30 de 

Set embro. Esta competição tem o propósito 

de reconhecer o trabalho desenvolvido na 

área do Voluntariado, por municíp ios de toda 

a Europa. Na primeira ed ição a cidade 

vencedora foi Barcelona. As candidaturas 

devem ser apresentadas através do site 

do CEV. 
 

 

7ª Edição do Concurso Cartaz 3 de dezembro/2014

 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Candidatura Projetos 2014 

Abrace esta missão e leve um sorriso a quem mais precisa! 
Podem participar neste concurso todas as entidades coletivas sem fins lucrativos e as entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde que integrem o Serviço Nacional de Saúde, cujos 
projetos se insiram no âmbito da melhoria das condições de vida de crianças e seniores e da luta 
contra a fome. De entre os vencedores, será distinguido pelo menos um projeto por cada distrito 
concorrente. 

Envie a sua candidatura, até 15 de outubro 2014 para: missao.sorriso@sonaemc.com. Os 
Projetos Vencedores serão conhecidos no primeiro trimestre de 2015. 
Para esclarecimento de dúvidas ligue 21 982 25 92. 

 
 

O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., lançou a 7ª edição do Concurso “Cartaz 3 de Dezembro / Dia

Internacional das Pessoas com Deficiência”, cujo prémio tem um valor pecuniário de 500 euros.

Este concurso tem por objetivo premiar o trabalho gráfico que melhor represente a mensagem subjacente à

comemoração deste dia, nomeadamente celebrar os direitos das pessoas com deficiência e sensibilizar a

sociedade para combater os preconceitos e obstáculos que impeçam estes cidadãos de exercer os seus

direitos e participar ativamente em todos os aspetos da vida política, social, económica, cultural e artística.

A fase de  candidatura  decorre  até  30  de  setembro de  2014. Consulte  e  divulgue o  Regulamento  do

Concurso

 

 
ANÚNCIO DE ABERTURA 

PRÉMIO IGUALDADE É QUALIDADE 

 

PERÍODO DE CANDIDATURA – Até 30 de setembro de 2014 

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e a Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE) informam que o prazo para a entrega de candidaturas ao PRÉMIO 
IGUALDADE É QUALIDADE, 11ª Edição, decorre até 30 de setembro de 2014. 

O PRÉMIO IGUALDADE É QUALIDADE destina-se a distinguir empresas e outras entidades 
empregadoras com políticas exemplares nas áreas da igualdade entre mulheres e homens, no 
trabalho, no emprego e na formação profissional e da conciliação entre a vida familiar e 
profissional, bem como com boas práticas empresariais de prevenção e combate à violência 
doméstica e de género. 

As candidaturas são efetuadas mediante apresentação de Formulário de Candidatura, 
cujo modelo se encontra disponível nos sítios da CITEwww.cite.gov.pt e da 
CIG www.cig.gov.pt, acompanhado da totalidade dos documentos nele referidos. 

A apresentação da candidatura deve ser efetuada por correio, sob registo e com aviso de 
receção, para o endereço: CITE – Prémio Igualdade é Qualidade - Rua Viriato, 7 – 1º a 3º - 
1050-233 Lisboa, até ao termo do prazo fixado. Pode também ser entregue pessoalmente 
no mesmo endereço, entre as 09h00 e as 18h00. 

  

INFORMAÇÕES: 

CITE 
Rua Viriato, 7 - 1º a 3º - 1050-233 LISBOA 

Tel.: 217 803 700 - Fax: 213 104 661 
E-mail: geral@cite.pt 

  

http://www.inr.pt/content/1/1145/cartaz-de-dezembro
http://www.inr.pt/content/1/1145/cartaz-de-dezembro


 



 



 



 



A CNIS já possui página no Facebook. 
Pretende ser um local de divulgação de atividades da própria CNIS, das suas associadas
bem como dos seus parceiros institucionais. 

Pretende ser um espaço dinâmico com divulgação rápida de conteúdos e, também de
partilha de informação. 

Num espírito  de respeito e de boa educação institucional,  solicita-se que sigam estas
normas tornando esta página um espaço saudável de partilha entre todos. 

Como em todas as páginas institucionais todos os comentários e posts serão analisados e
serão retirados conteúdos considerados inadequados, sem relação com as publicações
ou que sejam considerados ofensivos. 

A página da CNIS poderá ser encontrada em: 

http://www.facebook.com/cnis.ipss 

Visitem a página, façam gosto e partilhem as vossas/nossas experiências e atividades.

Lino Maia
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