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Apresentam-se, de forma sintética, os principais resultados assistenciais 

da RNCCI em 2014 

Atividade Assistencial da RNCCI 

 A população da RNCCI em 2014 com 

idade superior a 65 anos representa 

83,4% do total. A população com idade 

superior a 80 anos representa 45,1% do 

total. Dos utentes com mais de 65 anos, 

55% tem mais de 80 anos; 

 O sexo feminino representa 55,6% dos 

utentes e o sexo masculino representa 

44,4% dos utentes. Dos utentes com 

idade superior a 80 anos, 63,5% são do 

sexo feminino; 

 O nível de escolaridade menor que 6 

anos representa 90% do total da popula-

ção da RNCCI; 

 Os utentes da RNCCI tinham previamen-

te apoios de vários tipos, dominando os 

apoios em alimentação, higiene (com 

cerca de 55% dos utentes a terem este 

tipo de apoios) e medicamentos (45%), 

com crescimento em relação a 2013. 

Cerca de 24% dos utentes viviam sós; 

 Os utentes incapazes e dependentes 

representam 97% da população; 

 A população da RNCCI é envelhecida, 

maioritariamente feminina, com baixo 

nível de escolaridade, carenciada e com 

elevada incapacidade e dependência; 

 Os utentes tiveram como principal motivo 

de referenciação para a RNCCI, a 

Dependência de AVD em 91% dos 

casos. Quando se considera a percenta-

gem de cada motivo de referenciação, 

em relação ao total do mesmo motivo por 

tipologia, verifica-se que 64% do motivo 

“Feridas / ulceras de pressão” e 60% de 

“ulceras de pressão múltiplas” se encon-

tram em ECCI; 

 A nível nacional, apesar do elevado gru-

po etário e incapacidade/dependência na 

admissão, foram atingidos os objetivos 

da intervenção planeada pelo Plano Indi-

vidual de Intervenção (PII) em 79% dos 

casos; 

 10% dos utentes tiveram alta para res-

postas sociais. A nível nacional, 75,8% 

das altas foram para o domicílio, 76% 

dos quais tiveram necessidade de supor-

te; 

 A incidência de ulceras de pressão na 

RNCCI em 2013 foi de 2,4%. A preva-

lência de quedas foi de 22%. A percen-

tagem de utentes com avaliação da dor 

foi de 64%; 

 A taxa de mortalidade na Rede, dos epi-

sódios de 2014, incluindo os ocorridos 

em Cuidados Paliativos foi de 13,9%. 

Excluindo os Cuidados Paliativos a taxa 

de mortalidade foi de 11,4%. Os óbitos 

em ECCI representam 34,6% do total. A 

taxa de mortalidade em ECCI foi de 

15,9%. A taxa de mortalidade em Unida-

des de internamento foi de 9,3%, 

excluindo Unidades de Cuidados Paliati-

vos (UCP); Ministério da Saúde 

 O número de utentes referenciados para 

a Rede em 2014 foi de 41.657. A tipolo-

gia para onde foram referenciados mais 

utentes a nível nacional foi ECCI com 

27%; 

 65% dos utentes foram referenciados 

pelos Hospitais e 35% pelos CSP, mos-

trando um crescimento da referenciação 

extra-hospitalar em relação a 2013, inse-

rindo cada vez mais a RNCCI a nível 

comunitário; 

 A região que mais referencia, em relação 

à sua população com idade> 65 anos, é 

o Algarve com 3,7%, seguido do Alentejo 

com 2,8% e do Norte com 2,4%. A região 

que menos referência é LVT com 1,5%. 

A média nacional é de 2,1%; 
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 Os utentes com condições de ingresso 

em relação aos referenciados represen 

 

tam 97,8% do total. Os utentes admitidos 

em relação aos utentes com condições 

de ingresso representam 98% do total; 

 Em relação ao tempo de referenciação 

até identificação de vaga, é para as Uni-

dades de Média Duração e Reabilitação 

(UMDR) e Unidades de Longa Duração e 

Manutenção (ULDM) que é mais eleva-

do, oscilando entre 12 e 53 dias para 

ULDM e entre 21 e 35 para UMDR. Para 

UCP oscila entre 5,1 e 33,2 dias. Para 

Unidades de Convalescença (UC) oscila 

entre 1,2 e 19,7 dias. Para ECCI oscila 

entre 0,4 e 4,2 dias. A região de LVT 

apresenta os tempos mais elevados a 

nível nacional para todas as tipologias, 

exceto ULDM que é o segundo maior. 

Globalmente, 72% dos tempos melhora-

ram em relação a 2013; 

 O número total acumulado de utentes 

referenciados para a Rede, desde o seu 

início em 2006, é de 216.600; 

 O número de utentes assistidos em 2014 

foi 48.299. O maior crescimento relacio-

na-se com os utentes assistidos em 

ULDM, seguido dos assistidos em 

EIHSCP/ECSCP; 

 A tipologia que mais utentes assistiu a 

nível nacional foi ECCI com 30,2%.  

 

35,4% dos utentes foram assistidos em 

equipas – ECCI e EIH/ECSCP; 

 O Algarve assiste mais de 50% dos seus 

utentes em equipas, seguido de LVT 

com 46,6%; 

 O Algarve é a região do país que maior 

percentagem de utentes assistiu em 

relação à sua população com idade 

superior a 65 anos, com 5,8%, seguida 

do Alentejo com 3,6% e do Norte com 

2,7%. LVT foi a região com menor per-

centagem (1,7%); 

 43% dos utentes com necessidade de 

cuidados ou ações paliativas tiveram 

admissão direta através das 

EIHSCP/ECSCP e 61% foram assistidos 

em equipas (EIH/ECSCP e ECCI), mos-

trando o crescimento dos cuidados de 

proximidade na área dos utentes com 

necessidade deste tipo de cuidados; 

 O acumulado de utentes assistidos, des-

de o início da RNCCI em 2006, é de 

202.794. O maior crescimento relaciona-

se com os utentes assistidos em equipas 

- EIHSCP/ECSCP e ECCI. Em percenta-

gem da população, o Algarve já assistiu, 

na RNCCI, cerca de 26% da sua popula-

ção com idade superior a 65 anos, o 

Alentejo 15,6% e LVT 5,6%. 

 

Outras Indicadores da RNCCI 

 Em relação à taxa de ocupação, a nível 

nacional, as unidades de internamento 

possuem uma taxa de ocupação eleva-

da, destacando-se a tipologia de ULDM 

com 96%. A taxa de ocupação de ECCI é 

de 65%  96 Principais áreas de presta-

ção de cuidados no SNS. Atividade 

assistencial e tempos de resposta | 

Ministério da Saúde no Norte, 53% no 

Centro, 68% em LVT, 79% no Alentejo e 

68% no Algarve. O Centro só referencia 

8,4% dos seus utentes para ECCI; 

 A nível nacional, a demora média em UC 

é de 34 dias, 79 em UMDR, 164 em 

ULDM e 142 dias em ECCI. A demora 

média em UCP é de 37 dias, tendo um 

acréscimo de 42% em relação a 2013. O 

aumento da demora média em UCP 

pode significar uma referenciação mais 

precoce para esta tipologia, adequando 

assim o seu papel; 

 As transferências para outras tipologias, 

a nível nacional são sobreponíveis a 

anos anteriores com 72%. As transferên-

cias para ECCI representam 17% do total 

das transferências efetuadas a nível 

nacional; 

 Em relação a 2013 houve um aumento 

de 75% no número de horas de forma-

ção, fortemente influenciado pelo número 

de horas de formação no Centro e Alen-

tejo. O maior número de horas de forma-

ção relacionou-se com Cuidados Paliati-

vos, Formação Continua para Auxiliares 

de Saúde, Prevenção e Controlo da Infe-

ção; 
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 Os lugares de internamento cresceram 

7,8%, existindo um total de 7.160 camas, 

no final de 2014. Os lugares em Unida-

des de Longa Duração e Manutenção 

(ULDM) representam 77,6% do total de 

novas camas, representando atualmente  

 

esta tipologia 57,2% dos lugares de 

internamento disponíveis; 

 O desenvolvimento das respostas de 

internamento da RNCCI, com base no 

estabelecimento de acordos de presta-

ção de serviços, com Instituições Particu-

lares de Solidariedade Social (IPSS), 

representa 75% do total de acordos 

celebrados, representando a contratação 

de 5.194 camas, cerca de 72,5% da ofer-

ta; 

 O número de ECCI cresceu 3% em rela-

ção a 2013, existindo 274 ECCI em final  

 

 

de 2014 tendo a região Centro crescido 

13% em número de ECCI; 

 O número de lugares totais na RNCCI é 

de 13.926, 49% dos quais em ECCI; 

 A nível nacional existem 26 Equipas 

Intra-hospitalares de Suporte em Cuida-

dos Paliativos (EIHSCP) e 11 Equipas 

Comunitárias de Suporte em Cuidados 

Paliativos (ECSCP). As ECSCP prestam 

suporte às ECCI e unidades da RNCCI; 

 A nível nacional existem 597 Equipas 

referenciadoras, a nível hospitalar e dos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP). As 

ECL cresceram 8% a nível nacional, com 

LVT a crescer 21% e o Norte 15%. 
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Extrato da Portaria nº 190-B/2015, de 26 de junho 

Manda o Governo, pelo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e pelo Ministro da Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social, o seguinte: 
 
1 — Adotar, em anexo à presente Portaria e da qual faz parte integrante, o regulamento geral do Fundo 
Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC) e a regulamentação específica do Programa Operacional 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas em Portugal (POAPMC), para o período compreendido 
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020 
 
Capítulo VI 
Entidades beneficiárias e destinatários 
Artigo 27º 
Beneficiários 
 
 
1 - Podem beneficiar dos apoios do FEAC as pessoas coletivas, de direito público, ou direito privado sem 
fins lucrativos, incluindo do sector cooperativo, desde que preencham os requisitos definidos no número 
seguinte e outros definidos no regulamento específico do POAPMC e que podem variar em função da 
natureza das operações apoiadas. 
2 - São requisitos gerais das entidades beneficiárias: 
a) Estarem legalmente constituídas; 
b) Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração fiscal e 
a segurança social, e em matéria de reposições no âmbito dos FEEI a verificar até ao momento da assi-
natura do termo de aceitação; 
c) Possuírem, ou poderem assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos e finan-
ceiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação; 
d) Dispor de contabilidade organizada por um técnico oficial de contas (TOC). 
 
Artigo 28º 
Destinatários finais 
 
1 - São destinatários finais do FEAC as pessoas mais carenciadas que recebem apoio alimentar ou mate-
rial de base. 
2 - Um destinatário que seja objeto de apoio num determinado período numa tipologia do POAPMC, não 
pode ser apoiado noutra tipologia do POAPMC no mesmo período. 
 
 
 
Parte II 
Regulamento específico do Programa Operacional de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) 
 
Capítulo I 
Disposições gerais 
Artigo 40º 

LEGISLAÇÃO 
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Objeto 
 
O presente regulamento específico define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito das 
seguintes medidas do POAPMC, apoiado pelo FEAC: 
 
a) Medida 1 - Aquisição e distribuição de géneros alimentares e ou de bens de primeira necessidade; 
b) Medida 2 - Fornecimento de refeições diárias gratuitas. 
Artigo 41º 
Objetivos das medidas 
 
1 - A medida 1 do POAPMC visa a aquisição de géneros alimentares e ou de bens de primeira necessi-
dade por entidades públicas que os distribuem às pessoas mais carenciadas, diretamente ou recorrendo 
a organizações parceiras. 
2 - A medida 2 do POAPMC visa apoiar o fornecimento gratuito e diário de refeições confecionadas às 
pessoas mais carenciadas, articulando a rede de cozinhas e cantinas existentes nos equipamentos 
sociais localizados em Portugal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tipo Legislação Descrição 

Listagem  

 

Redes Locais de Intervenção 
Social (RLIS) - Legislação 
Aplicável 

Legislação aplicável ao programa de Redes 

Locais de Intervenção Social (RLIS).  

 

Guia prático Disponibilizado 

Atendimento para Pessoas com Necessidades Especiais  23-07-2015 

                
             - Anexo I – Decreto-lei nº 137/2014 de 12.09.2014 

                - Anexo II – Decreto-lei nº 159/2014 de 27.10.2014 
                - Anexo III – Portaria 97-A/2015 de 30.03.2015 
                - Anexo IV a) – Despacho nº 12154/2013 de 24.09.2013 
                - Anexo IV b) – Despacho nº 11675/2014 de 18.09.2014 
                - Anexo IV c) – Despacho nº 5743/2015 de 29.05.2015 
                - Anexo IV d) – Declaração de retificação nº 485-B/2015 de 12.06.2015 
                - Anexo IV e) – Despacho nº 5149/2015 de 18.05.2015 
                - Anexo IV f) – Portaria nº 137/2015 de 19.05.2015 
                - Anexo V – Aviso nº POISE 38-2015-09 
                - Anexo VI – Portaria nº 60-A/2015 de  02.03.2015 
                - Anexo VII – Decreto lei nº 12/2008 de 29.01.2008 
                - Anexo VIII – Decreto lei nº 149/2012 de 12.07.2012 

                
 

INFORMAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/12207674/RLIS_anexos_legislacao_compilados
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/12207674/RLIS_anexos_legislacao_compilados
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/12207674/RLIS_anexos_legislacao_compilados
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/12207936/Atendimento_Pessoas+necessidades_especiais
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Decreto da 
Assembleia  

401/XII   XII  4  Regula a disponibilização e a utilização das plataformas 
eletrónicas de contratação pública e transpõe o artigo 29.º 

da Diretiva 2014/23/UE, o artigo 22.º e o anexo IV da 

Diretiva 2014/24/UE e o artigo 40.º e o anexo V da Diretiva 
2014/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de fevereiro de 2014, revogando o Decreto-Lei n.º 143-
A/2008, de 25 de julho 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A CNIS integra, através do seu Vice-Presidente, Dr. João Dias, a Comissão Nacional 

da Habitação, à qual compete a implementação da Estratégia Nacional para a 

Habitação 2015-2031, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 48, de 

15 de Julho de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18772
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 CANDIDATURAS 
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Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 25469406 – Fax +32 25469764 

E-mail: press@eesc.europa.eu – Internet: www.eesc.europa.eu 

Siga o CESE em       

PT 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA N.º 30/2015 11 de maio de 2015 
 
 

PREMIAR A EXCELÊNCIA EM INICIATIVAS DA SOCIEDADE 

CIVIL 

 

O Comité Económico e Social Europeu lança o Prémio para a 

Sociedade Civil 2015 no âmbito da luta contra a pobreza 

 

Este ano, o galardão premiará iniciativas destinadas a melhorar a inclusão económica e social das 

pessoas que vivem em situação de pobreza e a combater o risco crescente de pobreza na Europa. São 

convidadas a candidatar-se as organizações da sociedade civil e/ou os cidadãos que tenham 

desenvolvido iniciativas destinadas a lutar contra a pobreza. Não podem, todavia, apresentar a 

sua candidatura diretamente ao CESE, têm de ser nomeados por um ou vários membros do CESE, por 

conselhos económicos e sociais nacionais ou por organizações ou redes da sociedade civil europeia. As 

iniciativas devem ser inovadoras e contribuir significativamente para o bem-estar das comunidades a 

que se destinam.  

 

O valor total do prémio é de cinquenta mil euros e pode ser repartido por um máximo de cinco 

vencedores. O prazo para a apresentação das candidaturas é 31 de julho de 2015. A cerimónia de 

entrega dos prémios terá lugar em 10 de dezembro de 2015, em Bruxelas. 

 

Este é o sétimo Prémio para a Sociedade Civil organizado pelo CESE. O objetivo deste prémio é 

recompensar e encorajar as iniciativas de organizações da sociedade civil e/ou de cidadãos que 

tenham contribuído significativamente para promover a identidade e a integração europeias. 

 

O formulário de candidatura e informações mais detalhadas estão disponíveis em linha aqui. 

 
Para mais informações, contactar: 

Unidade de Imprensa do CESE – Siana Glouharova 

Correio eletrónico: press@eesc.europa.eu 
Tel.: + 32 2 546 9276/ +32 473 53 40 02 

@EESC_PRESS 

 

__________________________________________________________________________________ 

O Comité Económico e Social Europeu representa os diversos setores da vida económica e social da sociedade civil 

organizada. É um órgão institucional consultivo, instituído pelo Tratado de Roma em 1957. A sua função consultiva 

permite aos seus membros e, portanto, às organizações que representam, participarem no processo de decisão da 

UE. O Comité é composto de 353 membros de toda a Europa nomeados pelo Conselho da União Europeia. 

__________________________________________________________________________________ 
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Premio para a Sociedade Civil 2015 no âmbito da Luta Contra a Pobreza, 

promovido pelo Comité Económico e Social Europeu (NS de 26.06.2015) 

 

 

 
  
Os formulários só podem ser preenchidos em inglês ou francês. A data limite é 31 de Julho 
 
 
O link seguinte leva-nos á pagina do programa: 
  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015 
  
Na linha do 'elegibibily'  tem uma versão em português para melhor entendimento. 
  
Na segunda linha é o 'Nomination form'  que tem de ser prenchido em ingles 
 
Atenção: devem preencher a Seção 1 e todas as seguintes, até para conhecimento do Dr. José Leirião, caso 
seja chamado a confirmar alguma coisa. 
 

 

 

 
 

 

 

 

ALG - Programa Operacional Regional do Algarve 

Estágios para adultos  
Data de início: 24-07-2015 | Data de encerramento: 30-10-2015  

 AVISO ALG-18-2015-06  
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas  

 
ALG - Programa Operacional Regional do Algarve 

Apoios à Contratação para Adultos  
Data de início: 24-07-2015 | Data de encerramento: 15-10-2015  
AVISO ALG-18-2015-09  
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas  

 

 

 

ALG - Programa Operacional Regional do Algarve 

Vida Ativa para Desempregados  

Data de início: 24-07-2015 | Data de encerramento: 30-09-2015  

 

Abertura de concursos: 

http://www.eesc.europa.eu/resources/toolip/img-thumb/2015/04/27/prize_button-2015-en-extra_large.jpg
http://www.eesc.europa.eu/resources/toolip/img-thumb/2015/04/27/prize_button-2015-en-extra_large.jpg
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=e1bd38d8-d195-4ec1-93ba-edcb2158290f
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Utilizador/Utilizador/Login
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=0a229e81-2435-43b7-9f7c-d73009b6b3c3
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Utilizador/Utilizador/Login
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES 

 AVISO ALG-24-2015-05  
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas  

 

ALG - Programa Operacional Regional do Algarve 

Instrumentos específicos de proteção das vítimas - Sistema de teleassistência  

Data de início: 24-07-2015 | Data de encerramento: 30-10-2015  

 AVISO ALG-37-2015-07  
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas  

 
ALG - Programa Operacional Regional do Algarve 

Instrumentos específicos de proteção das vítimas - Sistema de vigilância eletrónica  
Data de início: 24-07-2015 | Data de encerramento: 30-10-2015  

 AVISO ALG-37-2015-08  
Acesso Balcão 2020 para submissão de candidaturas  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

SAUDE MENTAL GLOBAL - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE - OMS 
 

A nível mundial, quase 1 em cada 10 pessoas sofre de um problema de saúde mental, 

mas apenas 1% dos prestadores de cuidados de saúde trabalha no âmbito da saúde 
mental.  
 

Para saber mais consulte o site da OMS em: 
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/finances-mental-health/es/ 
 

http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/es/ 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf?ua=1 
 

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/en/ 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178879/1/9789241565011_eng.pdf?ua=1&ua=1 
 

 

SAUDE 

https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=814de6a1-9c7a-46a4-b418-0c2d3eb2b4a1
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Utilizador/Utilizador/Login
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=2f813b0b-8862-45b1-8865-69aefcb5ac06
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Utilizador/Utilizador/Login
https://www.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a8be8baf-2575-402b-8ea9-3cb5ee71d850
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/Utilizador/Utilizador/Login
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/finances-mental-health/es/
http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf?ua=1
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178879/1/9789241565011_eng.pdf?ua=1&ua=1
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Joaquim Pereira, atleta da Misericórdia de Vila do Conde, 

Convocado para o Campeonato Europeu de Parahóquei 
 
Nos passados dias 11 e 12 de julho, Joaquim Pereira, utente da Misericórdia de Vila do 
Conde, mais concretamente do Centro de Reabilitação Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia, 
em Fajozes, participou no estágio em que foi selecionado para integrar a Seleção Nacio-
nal de Parahóquei, a fim de participar no Campeonato Europeu, em Londres, de 24 a 27 
de agosto. 
Para seleção dos atletas foram realizados 3 
campos de treino, seguidos de 3 estágios, dos 
quais foram selecionados 9 atletas e um suplen-
te. 
A participar neste apuramento estavam as equi-
pas: ABPG de Gouveia, a CAVA de Vieira do 
Minho, a CEFPI do Porto, a CH Esc. Prof. Óscar 
Lopes, a Misericórdia de Vila do Conde, a Casa 
Santa Isabel e o Clube Gaia, todas instituições 
do norte e centro do país, zonas onde a modali-
dade se encontra mais desenvolvida, segundo 
informação da ANDDI Portugal. 
 
A Equipa Nacional será orientada pelo Selecio-
nador Hugo Santos, acompanhada pelo técnico 

responsável Pedro Ávila e pelo diretor respon-
sável José Costa Pereira. 
O utente Joaquim Pereira, atleta empenhado e 
dedicado da Instituição, é treinado por Pedro 
Silva, Professor de Educação Física, que tem 
trabalhado no sentido de maximizar a aptidão e 
gosto que o atleta tem pela modalidade, com o 
objetivo de alcançar o resultado pretendido pelo 
próprio Joaquim. Trata-se de um momento mui-
to importante para ambos e, inevitavelmente, 
para a Misericórdia de Vila do Conde, que se 
orgulha de ver, mais uma vez, o seu trabalho na 

área da reabilitação alcançar uma nova fasquia. 
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      Mais informações em: www.olivalsocial.com      Tel. 227 652 206 | 960 426 922 
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O  documento abaixo pode ser consultado no site da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil:http://www.prociv.pt/Pages/Noticias.aspx?NoticiaId=1016 
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AJUDE-NOS NESTA MISSÃO 
Conheça este novo projeto em parceria  

com a cadeia de bricolage AKI. 

 

Mais informações em: 

http://sic.sapo.pt/sicesperanca/2015-07-09-Ajude-nos-nesta-missao 
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CPV organiza Mercado do Voluntariado 

No âmbito das comemorações de Lisboa Capital 
Europeia do Voluntariado 2015, a CPV, a Comunidade 
Vida e Paz e a Câmara Municipal de Lisboa 
organizam o Mercado do Voluntariado, que decorrerá 
nos dias 18 e 19 de Setembro no mercado de 
Alcântara. 

Este mercado tem como objetivo dar a conhecer as 
entidades promotoras de voluntariado na cidade 
Lisboa. Ao longo dos dois dias de Mercado decorrerão 
no recinto várias iniciativas ligadas ao voluntariado, 
como workshops e alguns espetáculos. 

A iniciativa abrirá um espaço às várias instituições 
para que estas possam divulgar os seus programas 

de voluntariado e as oportunidades disponíveis. As 
candidaturas de organizações para terem bancas de 
divulgação estarão abertas entre 31 de julho e 7 de 
Setembro no site da Lisboa Capital Europeia do 
Voluntariado. 

As instituições que estejam interessadas em promover 
um workshop durante estes dois dias também 
poderão candidatar-se na mesma altura. Os 
workshops têm uma duração máxima de 40 minutos e 
terão que ter como base a temática do voluntariado. 

Para mais informações poderá enviar um e-mail para 

lisboa.voluntariado2015@cm-lisboa.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 

Pastoral Social e Pastoral da Saúde propõem Sessões 

de Estudo 

A Comissão Nacional da Pastoral da Saúde e o Secretariado Nacional da Pastoral Social 

organizam, nos dias 5 e 6 de Novembro de 2015, respectivamente, duas Sessões de 

Estudo em Lisboa que terão como tema geral Fragilidade e Cuidado: uma Igreja 

atenta aos Pobres. 

 

http://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=448:cpv-organiza-mercado-do-voluntariado&catid=4:arq
http://www.cm-lisboa.pt/voluntariado2015
http://www.cm-lisboa.pt/voluntariado2015

