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Necessidades Especiais de Educação 
A DGEEC apresenta os principais resultados relativos a necessidades especiais de educa-

ção, ano letivo 2014/2015. 

Continuando a produção e difusão de informação estatística oficial relativa a Necessidades 

Especiais de Educação, a DGEEC apresenta os principais resultados associados a crianças 

e alunos com necessidades especiais de educação, à Intervenção Precoce na Infância, Uni-

dades de Apoio Especializado, professores e outros técnicos de educação especial e técnicos 

disponibilizados pelos Centros de Recursos para a Inclusão.   

A informação refere-se a Portugal Continental, ano letivo 2014/2015. 

 

 

  

 

Rede Escolar 
Lista de escolas que ministram desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário [XLSX] 

[ODS] 

  

(Informação atualizada em 15 de setembro de 2015) 

 

 

    Fonte: www.dgeec.mec.pt 

 

 

 

 

 

  

http://www.dgeec.mec.pt/np4/283/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=485&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_ListaEscolasContinenteS.xlsx
http://www.dgeec.mec.pt/np4/283/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=485&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_ListaEscolasContinenteS1.ods
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RENOVAÇÃO DE MANDATO NO COMITE ECONOMICO E SOCIAL EUROPEU (2015-2020) 

Em Outubro deste ano terá início o novo 
mandato do Comite Economico e Social 
Europeu para o período 2015-2020. 

A composição do CESE mudará um pouco 
afim de reduzir o número total de membros 
para 350 (actualmente são 375) tal como es-
tipulado no Tratado de Lisboa. Os novos 
membros do CESE estão neste momento 
a ser nomeados pelo Conselho da EU com 
base em recomendações dos Estados-

Membros. Em seguida, na reunião constitu-
tiva de Outubro (20 a 22), o CESE elegerá 
os seus novos líderes: o presidente, os vice-
presidentes e os presidentes das secções 
para os próximos dois anos e meio. 

Uma edição especial do CESE Info apresen-
tará os líderes recém-eleitos aos nossos lei-
tores. 

(in  News Letter of September 2015 do 
CESE (Bruxelas).

 

 

 

Sessões de informação/formação sobre “Ações 
Inspetivas” do ISS 

 
As sessões de informação/formação sobre 
“Ações Inspetivas” do ISS agendadas para 
dias 22 e 29 de Setembro estão a ter uma 
grande adesão contando já com mais de 
250 inscrições em cada uma das datas. 
O elevado número de inscrições, que 
ultrapassou as melhores expectativas da 
CNIS, demonstra a pertinência em realizar 
estas sessões e a importância do tema para 
as Instituições. 
Neste sentido, a CNIS decidiu realizar não 
só 2 mas sim 13 sessões distribuídas por 4 
distritos da Região Norte. 
Realizar apenas 2 sessões com um número 
tão elevado de participantes não permite 
responder aos objetivos identificados e 

atentar sobre as necessidades das 
Instituições, correndo-se um risco elevado 
de defraudar expectativas. 
Assim, a CNIS considera ser mais 
adequado realizar novas sessões 
localizadas mais perto das Instituições, 
nomeadamente 7 no Porto, 4 em Braga, 1 
em Viana do Castelo e 1 em Mirandela. 
A CNIS agradece toda a atenção e 
compreensão com estas alterações e 
lamenta desde já todo o transtorno que as 
mesmas possam causar. 
Caso necessitem de algum esclarecimento 

adicional, não hesitem em contactar a CNIS. 

 

Informações Portugal 2020 

 Está disponível, no site da CNIS, uma atualização da Matriz Portugal 2020 com identifi-

cação de todas as candidaturas diretas às quais as IPSS se podem candidatar. 
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Alargado prazo para Candidaturas aos cursos Profissionais e cursos Vocacionais 

O prazo para a 

apresentação das 

candidaturas aos 

cursos Profissionais e 

aos cursos Vocacionais, no âmbito dos 

Avisos de Abertura de Candidaturas n.º 

POCH-71-2015-06 e nº POCH-66-2015-07, 

foi alargado até às 18 horas do dia 29 de 

setembro. 

As entidades beneficiárias com cursos 

Profissionais (1º ano curricular) e cursos 

Vocacionais aprovados pelo Ministério da 

Educação e Ciência e que pretendam 

realizar esses cursos nas regiões Norte, 

Centro e Alentejo, devem formalizar a sua 

candidatura através do formulário online 

disponível no Balcão 2020 para cada uma 

das tipologias. 

Os cursos Profissionais e os cursos 

Vocacionais têm como objetivos aumentar o 

sucesso educativo e reduzir o abandono 

escolar, reforçando a qualificação dos 

jovens e a sua empregabilidade. 

 

Para apoio na realização de candidaturas pode contactar o Gabinete de Apoio Técnico da CNIS 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentação pública dos resultados do Estudo piloto “O Consumo de Álcool na Gravidez 

____________________________________________________________________________ 

 

No dia 14 de Setembro, o representante da CNIS, Nuno dos Santos Rodrigues, participou na 

apresentação pública dos resultados do Estudo piloto “O Consumo de Álcool na Gravidez”, 

centrados nos concelhos de Lisboa e Oeiras, e que teve como objetivo caracterizar este consumo 

e identificar associados e que foi desenvolvido no final de 2014 pelo Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em articulação com a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP. 

Na cerimónia foram ainda apresentados os resultados do concurso dirigido a Jovens Criativos 

para a elaboração de um anúncio de imprensa e cartaz outdoor com vista ao desenvolvimento 

de uma campanha de sensibilização e prevenção sobre consumo de bebidas alcoólicas durante 

a gravidez. 

 

REPRESENTAÇÃO 

https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 787/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 
179/2015, SÉRIE II DE 2015-09-1470265595 
Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, Adjunto 
do Ministro da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social 

Retifica e republica o Anexo I do Despacho n.º 8320-B/2015, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 146, de 29 de julho (compromissos plurianuais, no âmbito dos contratos-programa a cele-

brar durante o ano de 2015, com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados) 

 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 77/2015 - DIÁRIO DA REPÚ-
BLICA N.º 183/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1870325352 
Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2015-2020 

 

 

PORTARIA N.º 289-A/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 182/2015, 1º SU-
PLEMENTO, SÉRIE I DE 2015-09-1770331640 
Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Primeira alteração à Portaria n.º 174/2014, de 10 de setembro, que define as condições de instalação e 

funcionamento a que devem obedecer as unidades de internamento e de ambulatório e as condições de 

funcionamento das equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e terceira alteração à Portaria n.º 1087-A/2007, de 5 de 

setembro, que fixa os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de interna-

mento e ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), previstas no artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, bem como as condições gerais para a contratação no 

âmbito da RNCC

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Protocolos celebrados pela CNIS 

                              Consultar o site da CNIS. www.cnis.pt 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/application/file/70269587
https://dre.pt/application/file/70269587
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70325352/details/maximized?p_auth=F98c8wst
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70325352/details/maximized?p_auth=F98c8wst
https://dre.pt/application/file/70331640
https://dre.pt/application/file/70331640
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56720777/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/406172/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/353934/details/normal?l=1
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Resolução do Parlamento Europeu sobre o Empreendedorismo Social e a Inova-

ção Social na luta contra o desemprego (2014/2236(INI)) 

10 de setembro de 2015 

 
Consultar: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-    
0320&format=XML&language=PT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURAS 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2236(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-%20%20%20%200320&format=XML&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-%20%20%20%200320&format=XML&language=PT
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Juventude e energia marcaram o aniversário do Provedor 

No passado dia 9 de setembro, o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, 

Eng. Arlindo Maia, completou 85 anos de 
“juventude e vitalidade” junto da sua “grande 
família”: amigos, utentes e colaboradores 
prestaram-lhe uma especial homenagem neste 
dia. 
Engalanados com as cores que melhor 
caracterizam o Senhor Provedor, o amarelo, 
sinónimo de calor, energia, vitalidade e o verde, 
de esperança no futuro, os colaboradores dos 
diversos Equipamentos e Serviços manifestaram 
o seu carinho e admiração pela pessoa que ele 
é, pela alegria que sentem ao acompanhá-lo 
diariamente na Instituição, o reconhecimento 
pelo trabalho árduo que tem tido ao longo dos 
anos na concretização do seu sonho que é hoje 
realidade, a gratidão pelos ensinamentos que 
adquiriram na sua convivência e a admiração 
pela sua vitalidade e energia. 
Várias foram as manifestações de carinho, 
admiração e gratidão manifestadas pelos Órgãos 
Sociais da Instituição, utentes, colaboradores e 
amigos, no dia em que todos fizeram questão de 
partilhar esta data com o Senhor Provedor, Eng. 
Arlindo Azevedo Maia. 
Tendo em conta a quantidade de serviços que a 
Misericórdia de Vila do Conde dispõe e a 
intenção dos colaboradores em partilhar este dia 

especial com o Senhor Provedor, o seu dia devia 
ter mais de 24horas para poder “chegar para as 
encomendas”. 
Em todos os convívios proporcionados por 
colaboradores e utentes, o Senhor Provedor 
aproveitou a oportunidade para deixar uma 
mensagem de conforto e de esperança. 
Apesar do envolvimento de todos, todas estas 
manifestações de afeto se tornam insuficientes 
face à grandeza da sua dedicação à causa da 
Misericórdia de Vila do Conde. 
O Senhor Provedor dedicou muito de si e da sua 
vida à Misericórdia de Vila do Conde e à sua 
cidade. Os seus objetivos de vida enquanto 
pessoa e enquanto “visionário” da Instituição 
sempre foram ajudar o próximo e proporcionar 
momentos de igualdade e de oportunidade na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Passados estes anos, a génese da pessoa que é 
o Eng. Arlindo Azevedo Maia mantém-se, assim 
como a sua garra e desafio de levar a vida e a 
sua receita da vitalidade que muitos gostariam, 
em tom de brincadeira, de a descobrir. 

Bem-haja Senhor Provedor, bem-haja Senhor 
Eng. Arlindo Azevedo Maia, mantenha a sua 
força a sua juventude e a sua energia pois muitos 
são os que ainda necessitam dessas suas 
características para que as suas vidas possam 
fazer sentido

. 

 

Associação Engenho premiada com o terceiro lugar no Prémio AGIR da REN 

O Projeto “Envelhecimento +Ativo” da 

Engenho, Associação de Desenvolvimento Local 
do Vale do Este,  foi premiado com o terceiro 
lugar no Prémio AGIR da REN, uma iniciativa 
anual criada para apoiar projetos que dêem 
resposta a problemas sociais concretos. Este 
ano, o Prémio AGIR dedicado ao envelhecimento 
ativo, recebeu 171 candidaturas de todo o país. 
Este projeto propõe-se atuar ao nível do 
envelhecimento ativo através do 
desenvolvimento de atividades promotoras da 
estimulação cognitiva e sensorial (canteiros 
elevados para pessoas com mobilidade reduzida, 
adaptados à prática da hortofloricultura, sala de 

fisioterapia, sala snoezelen e sala da memória). 
As atividades serão implementadas no novo lar 
de idosos da Engenho, denominado “A Minha 
Casa”, que funciona desde novembro de 2014. 
Destinam-se aos 152 utentes do centro de dia, 
apoio domiciliário e lar de idosos desta 
Associação, prioritariamente idosos com 
demência e/ou limitações de mobilidade. Está 
prevista a participação de crianças e jovens 
voluntários nas atividades de solidariedade e 
diálogo intergeracional, bem como a realização 
de oficinas de trabalho sobre demência na 
terceira idade, destinadas a cuidadores formais e 
informais 
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Há uma grande quantidade de medicamentos que não são consumidos 

na sua totalidade, sendo desperdiçados. O projeto banco de 

medicamentos pretende atender às pessoas necessitadas e diminuir os 

desperdícios através da criação de um stock de medicamentos, que seja 

monitorizado por profissionais da área farmacêutica. O projeto propõe-

se recolher remédios em bom estado de conservação, inclusive 

embalagem, com bula e prazo mínimo de 40 dias antes da data de 

vencimento. Os medicamentos só serão fornecidos, dependendo da 

existência em stock, através de receita médica original e após aprovação 

dos nossos parceiros farmacêuticos. 

Se tem por casa medicamentos com estas características, faça-nos 

chegar. Mais informações em: olivalsocial@gmail.com | 

www.olivalsocial.com 
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APRESENTAÇÃO DIA 19 DE SETEMBRO  À COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

Projeto de relocalização e integração de refugiados 

 

PROMOVIDO PELA SANTA CASA DASMISERICÓRDIA DE BRAGANÇA E DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM                    

A  CÂMARA, CDSSB E UNIÃO DE FREGUESIAS DE BRAGANÇA 

Designação do projeto:  
Integrar e repovoar aldeias transmontanas - no caminho da humanização dos processos de 

integração de refugiados.  

 

Objetivos do projeto: 

 Criar e implementar uma resposta social inovadora ao nível da integração 

pessoal, social e profissional de pessoas com estatuto de refugiado, acolhidas em Portugal 

ao abrigo de programas de reinstalação e integração; 

 Inverter, com esta experiência piloto, o processo de despovoamento e 

envelhecimento populacional das aldeias do concelho de Bragança, contribuindo para o 

seu repovoamento através da criação de condições físicas e socioeconómicas para a fixação 

de famílias de refugiados nessas aldeias; 

 Desenvolver um programa de integração de proximidade, assegurando um 

contacto permanente e diário entre as famílias acolhidas e as equipas técnicas envolvidas no 

projecto. Para este objectivo ser cumprido é necessária a existência de um espaço físico em 

cada aldeia visada, para instalação das valências necessárias (apoio médico, psicológico, 

educativo).  

 Dinamizar a economia rural através da capacitação do público-alvo para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, silvícolas (com destaque para a silvicultura 

preventiva), atividades de turismo e lazer, acompanhamento de idosos, trabalhos manuais, 

artesanato, reabilitação de edifícios, etc., contribuindo também para a sua autonomia e 

completa integração social.  

 Aumentar a atractividade das aldeias do concelho, através da dinamização de 

actividades culturais, recreativas e educativas trabalhadas em conjunto pela população da 

aldeia e as famílias acolhidas, que favoreçam a interação e convivência social, e ao mesmo 

tempo, sejam susceptíveis de, cativar visitas de estudo, novos moradores e atrair turistas 

à região. 

 Formar e informar a sociedade brigantina sobre questões relacionadas com os 

refugiados, direitos humanos e acção humanitária, favorecendo o crescimento do espírito de 

solidariedade, igualdade e respeito dos direitos humanos.  

 

Público-alvo do projeto:  

Refugiados acolhidos e/ou relocalizados em Portugal, preferencialmente famílias com crianças ou 

pessoas individuais que reunirão mais tarde as condições para solicitar reagrupamento familiar. 

 

Área geográfica de implementação do projeto:  

Núcleos rurais ou seja, aldeias do concelho de Bragança. Núcleos urbanos só como solução 

temporária até integral reabilitação de casas em meio rural. Procurar-se-á instalar as famílias no 

centro das aldeias, para que o processo de integração seja facilitado pela existência de moradores 

habituais e se desenvolva num espírito de tolerância e acolhimento genuínos. De facto, nalgumas 

aldeias o tempo parou, respira-se a calma dos dias, só quebrada pelo renascer da primavera que traz 

consigo a azáfama dos trabalhos agrícolas. Esta tranquilidade mostra-se favorável ao processo de 

integração a implementar. Os destinatários vêm de zonas de conflito, onde impera o medo, a 

perseguição, o ruído, a confusão; o processo de migração, também ele penoso deixa sequelas nas 

mentes de quem por ele passa, difíceis de sarar. Ao relocalizar estes refugiados nas aldeias do 

concelho estamos a criar um ambiente propício para a aprendizagem da língua e da cultura locais, 

essenciais à compreensão mútua e sua inserção plena na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS PRATICAS - IPSS 
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A inscrição é gratuita mas só é válida se enviar os seguintes dados para o e-mail 
seminariogravidezmaternidade@gmail.com até dia 21/09/15 (mesmo para as organizações já 
contactadas e confirmadas por telefone): 
Nome, tel., e-mail, organização, cargo que desempenha, morada, o que espera do seminário.                                                                                                                                                
  
A fim de divulgar mais eficazmente o trabalho desenvolvido pela sua instituição, gostávamos de pedir, 
se possível, que no dia tragam alguns folhetos institucionais da vossa organização. 
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Lino Maia 


