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Relatório da União Europeia (“EU Joint Action on Mental Health and Wellbeing”) 

 

A grande maioria da população já não depende de hospitais psiquiátricos de estadia prolongada, 

contudo nos hospitais gerais que passaram a seguir estes doentes continuam a faltar cuidados 

na comunidade e ao domicílio, mantendo modelos há muito ultrapassados. 

Estas são as principais conclusões do primeiro relatório nacional e do relatório europeu sobre 

transição dos cuidados de saúde mental para a comunidade que são hoje apresentados na 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. 

Os relatórios da "EU Joint Action on Mental Health and Wellbeing" focam os aspetos positivos e 

negativos da transição de modelos institucionais para modelos baseados na comunidade. 

Como positivo, apontam o facto de mais de 75% da população depender de cuidados prestados 

por serviços com base em hospitais gerais, que substituíram os hospitais psiquiátricos como 

elemento central do sistema de saúde mental. 

O relatório nacional destaca que se encerrou o mais antigo hospital psiquiátrico do país (Hospi-

tal Miguel Bombarda), através de um processo que levou à sua substituição por um conjunto de 

novos serviços de saúde mental na comunidade e em vários hospitais gerais, como os do Barrei-

ro, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Cascais, Amadora, Almada, Setúbal, Évora e Beja. 

O objetivo desta transição era passar a utilizar modelos baseados na comunidade e socialmente 

inclusivos, como o internamento de curta duração e cuidados ambulatórios nos hospitais gerais, 

nos centros de saúde mentais e em centros de dia, para garantir às pessoas o direito de viver na 

comunidade, a escolher o local de residência e ter acesso a serviços residenciais, domiciliários e 

a outros serviços comunitários. 

No entanto, são apontados vários aspetos a melhorar, entre os quais se destaca o facto de a 

maior parte dos serviços de saúde portugueses, incluindo os baseados nos hospitais gerais, 

continuarem a concentrar a maior parte dos seus recursos em atividades intra-hospitalares e a 

ter "uma escassa atividade na comunidade, privilegiando modelos de cuidados há muito ultra-

passados". 

"As equipas de saúde mental verdadeiramente implantadas na comunidade continuam a existir 

num número restrito de departamentos de saúde mental", conclui o relatório. 

Por outro lado, os programas colaborativos com os cuidados primários, os programas integra-

dos para doentes mentais graves, os centros de saúde mental e os programas de intervenção 

domiciliária "continuam a ter uma expressão muito modesta, em comparação com a realidade 

dos outros países europeus, e estão muito longe do mínimo aceitável", sublinha. 



 

NOTÍCIAS À SEXTA 
03.07.2015 

 
 

Tipo Circular Descrição  

Informação téc-
nica  

 
N.º 10/2015-DGSS 

Manual de procedimentos 
dos processos de registo 
das IPSS do âmbito da Ação 
Social  

Fonte: Site segurança social 

 
 

  

Informa-se que já se encontra disponível o formulário de candidatura à tipo-

logia de operação 3.36 – Capacitação Institucional das Organizações da Eco-

nomia Social Membros dos CNES. Quaisquer questões técnicas relacionadas 

com o formulário de candidatura devem ser dirigidas ao Balcão 2020, para o 

seguinte endereço: 

  

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/contacte-nos 

 
 
 
 

 

 

 

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO AFOGAMENTO 
AFOGAMENTOS  - PRINCIPAIS CUIDADOS A TER 
“A DGS apresenta uma campanha de prevenção do afogamento e alerta: Quer seja em praias, rios, ribeiras, lagoas, 
tanques, poços ou piscinas, as mortes por afogamento podem ser evitadas sendo a prevenção essencial.” 
http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/ferias/afogamento.aspx 
 
  
SÍNDROME RESPIRATÓRIA DO MÉDIO ORIENTE. INFEÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS MIDDLE EAST 
RESPIRATORY SYNDROME (MERS-COV) 
ORIENTAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE 
 
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0082015-de-
30062015.aspx 
 
ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E BEM-ESTAR - DOCUMENTO EM 
DISCUSSÃO PÚBLICA 

“A Direção-Geral da Saúde coloca em discussão pública, até ao dia 15 de julho de 2015, a Estratégia Nacional para 

a Promoção da Atividade Física e Bem-estar. 

A submissão de contributos deve ser efetuada através do endereço eletrónico: ENPAF@dgs.pt. “ 

http://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/estrategia-nacional-para-a-promocao-da-
atividade-fisica-e-bem-estar-documento-em-discussao-publica.aspx 
 
 

SAÚDE 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/9727063/CIT_10_2015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/contacte-nos
http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/ferias/afogamento.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0082015-de-30062015.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0082015-de-30062015.aspx
mailto:ENPAF@dgs.pt
http://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/estrategia-nacional-para-a-promocao-da-atividade-fisica-e-bem-estar-documento-em-discussao-publica.aspx
http://www.dgs.pt/documentos-em-discussao-publica/estrategia-nacional-para-a-promocao-da-atividade-fisica-e-bem-estar-documento-em-discussao-publica.aspx
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DECRETO-LEI N.º 120/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 125/2015, SÉRIE I DE 2015-06-30 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a cooperação entre o 

Estado e as entidades do setor social e solidário 

 

 
 
PORTARIA N.º 196-A/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 126/2015, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I 

DE 2015-07-0167657110 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo específico da cooperação estabelecida entre o 

Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) e as instituições particulares de solidariedade social ou legal-

mente equiparadas 

 
 

 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 73/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

127/2015, SÉRIE I DE 2015-07-0267664887 
Assembleia da República 

Recomenda ao Governo medidas a acolher na alteração da lei que regula as Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens, bem como na alteração dos normativos legais constantes do Código Civil relativos à 

adoção e à criação de um regime jurídico do processo de adoção 

 
 

 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 70/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

126/2015, SÉRIE I DE 2015-07-0167649187 
Assembleia da República 

Recomenda a adoção de medidas de promoção dos direitos das pessoas idosas e de proteção relativamente a 

formas de violência, solidão e abuso 

 
 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 73/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

127/2015, SÉRIE I DE 2015-07-0267664887 
Assembleia da República 

Recomenda ao Governo medidas a acolher na alteração da lei que regula as Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens, bem como na alteração dos normativos legais constantes do Código Civil relativos à 

adoção e à criação de um regime jurídico do processo de adoção 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67641479/details/maximized?p_auth=BrN0F35S
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67641479/details/maximized?p_auth=BrN0F35S
https://dre.pt/application/file/67657110
https://dre.pt/application/file/67657110
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67664887/details/maximized?p_auth=Izst0sp8
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67664887/details/maximized?p_auth=Izst0sp8
https://dre.pt/application/file/67649187
https://dre.pt/application/file/67649187
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67664887/details/maximized?p_auth=Izst0sp8
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67664887/details/maximized?p_auth=Izst0sp8
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--------------------------------------------------------------- 
Conferência–debate “ALCOUTIM E O FUTURO” 
--------------------------------------------------------------- 
Dia: 6 de julho, pelas 15 horas no Espaço Guadiana 

No último ano, o Município de Alcoutim 

lançou um conjunto de projetos e 

iniciativas para contrariar a tendência de 

desertificação e promover o 

desenvolvimento sustentável do concelho, 

reforçando um conjunto de políticas sociais 

destinados às famílias residentes e criando 

um regime inovador de apoio à natalidade. 

 No passado recente, identificámos 

algumas áreas de intervenção consideradas 

prioritárias para o fomento do 

empreendedorismo, dinamização da 

economia local e atração de novos 

investimentos que valorizem o património 

natural e edificado de Alcoutim, 

concorrendo para que os jovens 

alcoutenejos continuem a residir na sua 

terra e os novos residentes tenham 

estabilidade socioprofissional, 

contribuindo assim para a manutenção de 

serviços públicos essenciais nos domínios 

da ação social, educação e saúde. 

 Aproveitando o início do novo quadro 

comunitário de apoio (Portugal’2020) e por 

forma a esclarecer o melhor possível os 

promotores de potenciais projetos, o 

Município de Alcoutim pretende agora 

criar melhores condições para as empresas 

se fixarem no nosso território e concorrem 

para a criação de empregos de qualidade. 

 Com o objetivo de satisfazer as 

necessidades e reduzir os 

constrangimentos sentidos pelos agentes 

económicos, consciente das dificuldades 

acrescidas dos territórios de baixa 

densidade, determinado na melhoria das 

condições de vida das populações, visando 

a fixação de empresas e a criação de 

empregos, o Município promove uma 

conferência sobre o futuro do concelho, 

conciliando entidades locais e regionais 

com responsabilidades no seu 

desenvolvimento e valorização do 

potencial endógeno. 

 Com dois painéis temáticos sobre 

“agricultura, florestas e desenvolvimento 

rural” e “património, cultura e turismo”, a 

conferência-debate “ALCOUTIM E O 

FUTURO” conta com a presença 

confirmada de responsáveis da 

administração pública e do associativismo 

empresarial, agentes de desenvolvimento 

e empresários locais. 

A CNIS estará presente na pessoa do Engº 

Macário Correia. 

 

 

REPRESENTAÇÃO 
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  Abertura de concursos: 
 

 
 

 POISE - Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 
Estágios Internacionais de Jovens Quadros - 
INOV Contacto 

Data de início: 30-06-2015 | Data de encerra-
mento: 30-09-2015 

AVISO POISE-20-2015-11 

 

 POISE - Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 
Vida Ativa IEJ 

Data de início: 30-06-2015 | Data de encerra-
mento: 30-09-2015 

AVISO POISE-20-2015-14 

 

 POISE - Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 
Vida Ativa para desempregados 

Data de início: 30-06-2015 | Data de encerra-
mento: 30-09-2015 

AVISO POISE-24-2015-13 

 

 

 

 POISE - Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 
Vida Ativa para DLD 

Data de início: 30-06-2015 | Data de encerra-
mento: 30-09-2015 

AVISO POISE-31-2015-15 

 POISE - Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 
Instrumentos específicos de proteção das víti-
mas e de acompanhamento dos agressores na 
violência doméstica – Sistema de Teleassistên-
cia 

Data de início: 30-06-2015 | Data de encerra-
mento: 30-10-2015 

AVISO POISE-37-2015-10 

 POISE - Programa Operacional da Inclusão 
Social e Emprego 

Instrumentos específicos de proteção das víti-
mas e de acompanhamento dos agressores na 
violência doméstica – Sistemas de Vigilância 
Eletrónica 

Data de início: 30-06-2015 | Data de encerra-
mento: 30-10-2015 

 AVISO POISE-37-2015-12

 

 

 

 

CANDIDATURAS 

https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=c3fc4e0b-0488-485f-b548-ae874e8ff58b
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e5213094-8929-4e74-8a8c-0b8d5eea4011
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a35f2f83-bfe6-4dc1-9fc0-2f1ea66d11fb
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2f798b36-a2c0-434d-88b6-6ba34d088b6a
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=208a8135-30b7-4841-9c4d-543c114847ae
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=44634edb-ad25-4e81-8206-394bde3838d8
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No dia 28 de junho, o Centro de Bem Estar de Urqueira, concelho de Ourém, distrito de 

Santarém, inaugurou uma ERPI para 28 idosos, comparticipado pela Câmara Municipal de 

Ourém a 65% e os restantes 35% pela comunidade e parceiros particulares. 

O referido equipamento não tem protocolo com a Segurança Social. 

O presidente da UDIPSS, Eduardo Mourinha, foi um dos convidados para esta inauguração. 

 

 

 

 

 

 
 
Santa Casa da Misericórdia de 
Bragança comemora 497 anos 
de existência 

 
Dia: 6 de Julho 
 
Com o objetivo de assinalar esta 
data, vai promover um vasto conjun-
to de atividades para a população 
da nossa cidade e concelho nos 
dias 3 e 4 de Julho, que incluem 
rastreios de saúde, palestras sobre 
saúde, sensibilização ambiental, 
animação, espaço sénior e espaço 
infantil conforme podem verificar no 
programa em anexo. 
 
Destacamos a realização do primei-
ro rastreio de “Observação de 
Lesões Cutâneas” que vai ser efe-
tuado, pela primeira vez, no distrito 
de Bragança.  

 
 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS / FEDERAÇÕPES 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 
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Cabo Verde festeja 40 anos de independência na Paróquia da Cova da Piedade 
  
Dia: 5 de julho 
 
A Paróquia da Cova da Piedade vai 
receber as festividades dos 40 anos da 
independência de Cabo Verde.  
  
Entre outros acontecimentos, o Bispo da 
Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, vai 
presidir, nesse dia, pelas 11 horas, a uma 
Eucaristia em homenagem à Comunidade 
Cabo-Verdiana, na Igreja da Nossa 
Senhora de Fátima. A celebração será 
transmitida em direto na RTP. 
De seguida haverá um almoço de 
confraternização e tarde cultural com a 
participação de artistas cabo-verdianos e 
portugueses.  
  
O prior da Cova da Piedade, Padre José 
Pinheiro, diz que «é uma honra e uma 
alegria» a Paróquia associar-se às 
festividades da comunidade cabo-verdiana 
que é uma presença de fé viva, com um 
largo grupo pessoas empenhadas nas 

comunidades paroquiais da cidade de 
Almada. 
  
Esta é uma paróquia que, desde sempre, 
teve a marca do trabalho pastoral com 
migrantes. A presença, durante cerca de 
vinte anos, de uma comunidade religiosa 
das Irmãs Missionárias Scalabrinianas é o 
reflexo disso. Ainda que a comunidade já 
não esteja presente na Cova da Piedade, o 
cunho deste acolhimento e comunhão 
permanece e é visível em iniciativas com a 
do próximo dia 05 de julho. 
  
Para mais informações, pode ser 
consultado o programa das festividades, na 
página 
http://paroquiacovadapiedade.weebly.com 
ou a comissão organizadora destas 
festividades, Cretcheu Associação 
Caboverdiana de Almada. 

 
 
 
 
Caminhada Solidária “HOJE POR ELES, AMANHÃ POR TI” 
 
Dia 12 de julho, pelas 8h30 
 
Organizada pela Associação de Idosos e 
Reformados da Freguesia de Poceirão, 
com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela e da União das Freguesias de 
Poceirão e Marateca. 
 
A partida será do Parque Mário bento em 
Poceirão. 

Para mais informações, inscrições ou 
eventuais esclarecimentos poderão 
contactar os responsáveis, através dos 
seguintes meios: telemóvel: 916 616 636 
ou correio eletrónico: 
airp.secretaria@gmail.com 
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INFORMAÇÕES  DIVERSAS 
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O mercado de energia está a mudar: Informe-se bem para decidir bem 
  

 
 
   O Mercado de Energia está a mudar: 
 
   Informe-se bem para decidir bem 

 

 
Vídeo da campanha de informação e esclarecimento aos consumidores de eletricidade e gás natural 
  

 

 

 
 
 
 

javascript:linkExterno(true,%20'http://escolhaasuaenergia.pt',%20'');
javascript:janExt('8761AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA',%20'');
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X Curso de Verão, Círculo de Saberes 2015 

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA: POLÍTICAS, CONTEXTOS E PRÁTICAS 

  
Durante os próximos dias 16 a 18 de Julho tem lugar o X Curso de Verão, Círculo de Saberes 

2015, EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA: POLÍTICAS, CONTEXTOS E PRÁTICAS, promovido pelo Departa-

mento de Ciências Sociais da Educação, do Instituto de Educação da Universidade do Minho. A equipa 

docente é constituída por: Emília Vilarinho [coord.], Manuel Sarmento, Natália Fernandes e Teresa 

Sarmento. 

O Curso de Verão pretende aprofundar o conhecimento acerca da atual condição social da infância 

e das políticas de educação de infância em Portugal, de modo a compreender os desafios, tensões e  
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dilemas que se colocam aos profissionais no exercício da sua profissão. Visa problematizar o 

desenvolvimento das políticas de avaliação da qualidade e as formas e usos da avaliação em contextos 

de educação de infância. Procura ainda produzir um debate entre pares que permita encontrar caminhos 

que, de forma articulada, respeitem os direitos das crianças e dos profissionais, no sentido de assegurar 

práticas pedagógicas promotoras de uma cidadania ativa das crianças. 

Esta iniciativa é particularmente dirigida a educadoras de infância, educadores sociais e técnicos 

de associações e instituições particulares de solidariedade social, pais e encarregados de educação, 

responsáveis e técnicos autárquicos, animadores educativos e culturais, membros e dirigentes associati-

vos e sindicais envolvidos na educação e outras organizações sociais que intervêm numa perspetiva de 

promoção da cidadania ativa das crianças. 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 

 
MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL 
(7.ª edição) 
Mestrado reacreditado incondicionalmente  
pela A3ES 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 

 

MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL 
(7.ª edição) 
Mestrado reacreditado incondicionalmente 

pela A3ES 

 
Está a decorrer, até ao dia 7 de Julho, a 2.ª fase de apresentação de candidaturas à 
7.ª edição do Mestrado em Economia Social da Católica Porto. A 3.ª fase de apresen-
tação de candidaturas decorrerá até ao dia 1 de Setembro. 

Embora o curso conte já com um conjunto de candidatos que permitirá assegurar o 
funcionamento da sua 7.ª edição, ainda é possível admitir mais alguns. 
Recentemente o curso foi reacreditado, de forma incondicional, pela A3ES – Agên-
cia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 

A política da UCP em relação a este mestrado no que se refere às propinas é de que, 
como regra geral, a parte a cargo dos alunos seja de 1500 euros (e não o valor 
total das propinas dos mestrados da UCP), podendo haver isenção total em casos a 
ponderar pela Direcção do mestrado. 

Duas instituições que vão providenciar apoio a esta 7.ª edição são a CASES – Coope-
rativa António Sérgio para a Economia Social e a Fundação Montepio, patrocinando 
cada uma delas a totalidade das propinas de um aluno. 

A contrapartida da atribuição destes apoios aos alunos é a sua colaboração num, ou 
em vários dos cerca de trinta projectos nacionais e internacionais em curso na ATES – 
Área Transversal de Economia Social da Católica Porto que cobrem domínios diver-
sos como a formação para organizações de economia social, investigação, empreen-
dedorismo social, projectos de desenvolvimento comunitário, cooperação para o 
desenvolvimento e observatório social. 

Como primeiro passo para a formalização da candidatura é indispensável o envio de, 
pelo menos, o formulário de candidatura e o CV, para o seguinte endereço: candi-
daturas@porto.ucp.pt. Isto não invalida a necessidade de serem entregues, deseja-
velmente nessa altura, ou logo que posível os restantes documentos que são precisos 
para completar o processo de candidatura e que estão referidos no site do mestrado 
(http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-
social#/4/candidaturas) 

O formulário de candidatura está disponível no seguinte endereço: 
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/boletim_candidatura_2015_16.pdf 

mailto:candidaturas@porto.ucp.pt
mailto:candidaturas@porto.ucp.pt
http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-social#/4/candidaturas
http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-social#/4/candidaturas
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/boletim_candidatura_2015_16.pdf
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Quem estiver interessado em saber mais sobre a organização e sobre o funcionamen-
to do curso poderá consultar o seu site, ou entrar em contacto com o seu director 
(amendes@porto.ucp.pt; carvalho.mendes@sapo.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lino Maia 

mailto:amendes@porto.ucp.pt
mailto:carvalho.mendes@sapo.pt

