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Comparticipações Segurança Social a Lares de Infância e Juventude do plano SERE+ 

 
A CNIS teve conhecimento, através das suas associadas, que a res-
posta social LIJ – Lar de Infância e Juventude, no âmbito do plano 
SERE+, não estava a receber as devidas comparticipações da Segu-
rança Social, desde Janeiro 2017. 
O Instituto da Segurança Social confirmou à CNIS que o atraso 
no pagamento das comparticipações é de âmbito nacional, e 
comprometeu-se a proceder ao pagamento integral dos montan-
tes, desde janeiro de 2017, no processamento do mês de Abril. 
Agradecemos às associadas que sinalizaram esta situação e apela-
mos que nos informem de alguma outra situação não conforme com o 
descrito anteriormente. 
 
 

 
 
 

 
CASES – alteração de atribuições 
 
Altera as atribuições da Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social - Cooperativa de Interesse 
Público de Responsabilidade Limitada 

Decreto-Lei n.º 39/2017 - Diário da República n.º 

67/2017, Série I de 2017-04-04 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO-
CIAL 

 
 
Estágios profissionais 

 
Portaria que regula a criação da medida de Estágios 
Profissionais, que consiste no apoio à inserção de 
jovens no mercado de trabalho ou à reconversão 
profissional de desempregados 
Portaria n.º 131/2017 - Diário da República n.º 
70/2017, Série I de 2017-04-07 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL 
 
 
 
 

 
IMI – Acórdão 
 
A isenção prevista no artigo 44.º, n.º 1, alínea e) do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais apenas respeita aos 
prédios que estão diretamente afetos aos fins esta-
tutários da pessoa coletiva de utilidade pública, v.g., 
os necessários à instalação da sua sede, delega-
ções e serviços indispensáveis aos fins estatutários, 
sendo o seu reconhecimento oficioso nos termos do 
disposto no artigo 44.º, n.º 4 do mesmo Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. Mantém-se presentemente em 
vigor a isenção prevista no artigo 1.º, alínea d) 
da Lei n.º 151/99, que abrange apenas os prédios 
urbanos que pertençam às pessoas coletivas de uti-
lidade pública e que se encontrem destinados à re-
alização dos fins estatutários, sendo que esta isen-
ção carece de reconhecimento por parte do órgão 
competente, dependente de pedido expressamente 
formulado nesse sentido pela interessada 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

n.º 2/2017 - Diário da República n.º 70/2017, Sé-

rie I de 2017-04-07106844790 
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106824980/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106824980/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106844789/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106844789/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570558/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106844790/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106844790/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106844790/details/maximized?serie=I
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Promover o envelhecimento ativo: um papel  
das IPSS 
Oradora: Dra. Maria João Quintela (CNIS) 
 
Inserida no Ciclo de Conferências 2017 -  
 - Quintas com Saúde, promovido pelo Instituto 
de Ciências da Saúde (Porto) da UCP, decorrerá  
no próximo dia 20 de Abril, às 17h30, no campus 
Foz da UCP.  
Informações em http://saude.porto.ucp.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação – Segurança Social 

 Resolução de Conflitos Familiares/Parentais 

 Carta aos pais... 

 Manual da Audição Técnica Especializada  

 A tua ida a tribunal...  

 Manual da Audição da Criança | Direito a ser ouvida 

 
 
 

 
 
Na edição de 2017 são elegíveis can-
didaturas de projetos que promovam 
respostas sociais eficazes e inovado-
ras em matéria de inserção laboral de 
pessoas com deficiência ou incapaci-
dade. 
 
Candidaturas até 30 de abril de 2017.  
 
Para mais informações, clique aqui 
 
 
____________________________ 
 
 
 

Candidaturas abertas a 
 'Capacitação para o Investimento 
Social' da Portugal Inovação So-

cial 
 
 

Candidaturas: 21.março a 19.ju-
nho 

Aviso POISE-39-2017-03  

Mais detalhe... 
 
 
Perguntas e respostas aqui 
 

 
Agenda 

 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/15146367/Resolucao_conflitos_familiares_parentais_monofolha.pdf/bd6e97e6-c2af-41db-94a3-0c303ce0f06d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15142895/Carta_aos_pais.pdf/26d76bae-729b-4f12-80c0-cc594d0970d7
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15146343/Manual_Audicao_Tecnica_Especializada.pdf/c454fd87-d72d-4720-99e8-7cf89ece93bd
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15142819/a_tua_ida_tribunal.pdf/d1447973-ed5f-442d-9a78-b46a9b81199c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15142851/Manual%20AC_V_revista%207%20março.pdf/e242ec39-1a7c-469f-9a9f-4fc815864016
https://www.ren.pt/pt-PT/sustentabilidade/premio_agir/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/wp-content/uploads/2017/03/AAC-TO-3-32_Capacitacao-Investimento-Social_VF.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/candidaturas-abertas-a-capacitacao-para-o-investimento-social-da-portugal-inovacao-social
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/wp-content/uploads/2017/03/TO-3-32_Perguntas-Mais-Frequentes_VF.pdf
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“CONVERSAS À HORA DO CHÁ” 
2ª Sessão: "Os Direitos e proteção das pessoas idosas” 

 
Dia: 18 de abril pelas 17h00, no Fórum Apoio, Rua Margarida Palla, 

23 A      – Algés 
Palestrante a Dra. Catarina Alvarez, Jurista e Psicóloga, 
Coordenadora do Projeto “Cuidar Melhor” – Associação Alzheimer 
Portugal. 
Participação gratuita.  
Informações:214120257 ou 96298020; E-mail: geral.associacao@apoio.pt 

 
 
 
 

 
Ação Formativa “Alterar as condições iniciais do contrato de 
trabalho é possível?” 
 
Dia: 12 de abril, das 9h30 às 18h00 
Local: auditório Vaz Portugal (Est. Zootécnica) 
Inscrições: até ao dia 10 de abril através do e-mail:   
udipsssantarem.formacao@gmail.com 
 
Ação Formativa “O regime jurídico da formação profissional: 
obrigatoriedade legal e consequência do incumprimento” 
Dia: 17 de maio, das 9h30 às 18h00 
Local: auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva em Fátima 
Inscrições: até ao dia 15.05 através do e-
mail:uudipsssantarem.formacao@gmail.com 

 

 

 
 

 
 
Promovido pela UIPSS-BRAGANÇA 
 
Local: Fundação Betânia das 9h-18h 
 
Destinatários: cuidadores e familiares de 
doentes em cuidados paliativos. 
Inscrição gratuita mas obrigatória 

 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

http://santarem.udipss.org/pt/documentos/sabermais/Acoes_Formativas_Dra_AnaFilipa%20Magalhaes.pdf
http://uipssdb.pt/formacao-para-cuidadores-e-familiares-de-doentes-em-cuidados-paliativos/
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5º ciclo do Clube de Leitura APOIO 
Tema “Mulheres Prémio Nobel da Literatura” 
 
Realizar-se-á de Abril a Junho de 2017 e terá por tema em três 
sessões, cada uma dedicada a um livro de uma conceituada 
escritora. 
 
Dia: 20 de Abril, pelas 21h00, no Fórum Apoio (sede da APOIO em 
Algés). O livro em discussão é a obra “O Amor de Uma Boa Mulher” 
da escritora canadiana Alice Munro. 

 
Caminhada Solidária 
Data: 23 de abril às 9h00 a favor  
do Centro Social e Paroquial S. Miguel da Gandra (concelho de 
Paredes) 
A distância é de oito quilómetros e a inscrição custa cinco euros. 

Inscrições: csgandra@sapo.pt   ।  916 202 484 

 
 

VI Jornada sobre a Família dedicada aos Desafios da Família e 
Desenvolvimento da Criança" 

 
Dia: 29 de abril das 14 às 18H30 no Seminário de Bragança 
Uma iniciativa da Associação Entre Famílias 

Inscrições: asfamil.braganca@gmail.com  ।   tel. 273 323 079 

 
 

 
A atleta Sandra Semedo conquistou quatro medalhas de ouro no 

Campeonato Nacional de Tricicleta, que se disputou ontem, em 

Lisboa. A triciclista da APCC alcançou o lugar mais alto do pódio em 

todas as distâncias da categoria RR2, confirmando assim o seu 

estatuto de grande nome da modalidade em Portugal e na Europa. 

Ler mais 

Os próprios estudantes confirmaram: flores para a Queima é 
mesmo com a APCC! 

A produção de flores para os carros da Queima das Fitas está já a 

pleno vapor na Quinta da Conraria, mas os utentes do Centro de 

Atividades Ocupacionais da APCC estão sempre disponíveis para 

receber convidados especiais. Foi o que aconteceu ontem, com uma 

visita dos membros da Comissão Organizadora daquele importante 

evento, que puderam assim ficar a conhecer o processo que leva de 

uma simples folha de papel a um dos símbolos da maior tradição 

académica de Coimbra. 

http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=5753
http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=5748
http://www.apc-coimbra.org.pt/?p=5748
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CLDS 3G  de Valongo- 
Projeto InterV@L3G 
Plano de Intervenção em 
Valongo 
A Plataforma Solidária de 
Alfena foi no dia 6 de abril, 
palco de uma aula de Tai Chi, 
dinamizada pela ADICE, 
Associação para o 
Desenvolvimento Integrado da 

Cidade de Ermesinde, através do CLDS3G, 
InterV@L3G. 
A aula que contou com a participação de pais e filhos, foi 
dinamizada no âmbito das Estratégias Aplicáveis ao nível 
da Qualificação das Famílias, com a colaboração da Dr.ª 
Susana Gonçalves, Diretora do Centro de 
Desenvolvimento Infantil –  I.Sense. Esta atividade permitiu 
aos participantes conhecerem uma nova modalidade e 

partilharem um momento diferente  de exercício físico em 
família. 
 

» A presidente da direção da ADICE, Dr.ª Maria Trindade 

Vale, assinou mais dois Contrato de Prestação de Apoio 
Técnico à Criação e Consolidação de Projetos, no 
âmbito da atividade da instituição enquanto Entidade 
Prestadora de Apoio Técnico (EPAT), com a 
colaboração do projeto CLDS3G. 

Os beneficiários do serviço de apoio técnico são Carla 
Sousa e Bruno Inácio, empreendedores do concelho de 
Valongo que pretendem criar o seu próprio negócio. De 
referir que a ADICE, enquanto EPAT, disponibiliza apoio 
técnico na criação e consolidação de projetos de 
empreendedorismo e criação do próprio emprego.  
O projeto EPAT é cofinanciado pelo IEFP, Norte 2020, 
Centro 2020, Lisboa 2020, Alentejo 2020, Algarve 2020, 
Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.

                                                                                                  Acompanhe-nos em www.adice.pt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSOS 

 

6.ª Edição do Prémio 
Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio 
 
O Prémio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio, criado pela CASES em 
2012, destina-se a homenagear as 
pessoas singulares e coletivas que, 
em cada ano, mais se tenham distin-
guido no setor da Economia Social. As 
candidaturas decorrem entre 1 e 30 de 
junho de 2017. 
As instruções e os formulários estarão 
brevemente disponíveis no site da CA-
SES. 

 
Consulte o Regulamento 
Mais informações 
 
 
 
 

C
o
n

Call to Action | 

Angariação de fundos em 

debate no dia 21 de abril  

O evento apresenta casos de 
angariações de fundos de 
sucesso, realizados em 
Portugal e no estrangeiro, 
como casos de crowdfunding 
apoiados em estratégias 
digitais, campanhas de 
angariação de fundos de 
grandes montantes ou 
parcerias de sucesso com 
empresas. 
 

 

A Secretaria Regional da 
Inclusão e Assuntos Sociais 
apresentou no dia 31 de março, 
o Portal do Terceiro Sector - 

www.portalterceirosector.org 
O portal vai permitir, por um lado 
dar mais visibilidade e 
divulgação às iniciativas das 
entidades da Economia Social 
da RAM à sociedade civil; por 
outro  haver um espaço para as 
próprias instituições 
“dialogarem” e facilitar o trabalho 
em rede entre as mesmas, 
permitindo desta forma 
promover a captação e 
otimização de recursos. 

 

http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/03/PAS-Regulamento2017.pdf
http://www.cases.pt/premio-cooperacao-solidariedade-antonio-sergio-2017/
http://calltoaction.pt/servicos/formacao/seminario/inscricoes/
http://www.madeira.gov.pt/srias/Pesquisar/ctl/ReadInformcao/mid/934/InformacaoId/16068/UnidadeOrganicaId/5
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Dia: 27 de abril no Museu do 

Oriente, em Lisboa 
 
Trata-se de um trabalho que 
avaliou o desempenho do sistema 
de saúde mental português, 
através da proposta de um modelo 
inovador de gestão e 
financiamento dos prestadores de 
cuidados de saúde e da criação de 
um regime para o seu 

financiamento. 
 

 

 

       Para mais informações consulte os seguintes documentos:                                         Dia Mundial da Saúde  

 

 Documento síntese - Depressão e outras perturbações mentais comuns 

 Guia da Campanha 

 O que deve saber sobre a depressão 

 Viver com depressão 

 Depressão nas crianças 

 Depressão nos adolescentes e jovens 

 Depressão pós-parto 

 Depressão nos familiares 

 Depressão na terceira idade 

 Suicídio 

 
 
 
 
 
 

Lino Maia  
 

Dia: 20 de abril entre as 9h e as 

18h, no Centro Cultural Casapiano, 
em Belém, Lisboa  
 
Mais informações: 
geral@convoluntariado.pt 

 

 
O PNPAS lançou um manual 

que tem como objetivo 
apresentar uma grelha de 
avaliação qualitativa de ementas 

que permita fazer uma análise 
das ementas elaboradas por 
instituições que dão apoio a 
populações com 65 ou mais 
anos. Para consultar o manual e 
mais informação veja aqui: 

http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-depressao-e-outras-perturbacoes-mentais-comuns-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-guia-da-campanha-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-o-que-deve-saber-sobre-depressao-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-viver-com-depressao-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-depressao-nas-criancas-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-depressao-nos-adolescentes-e-jovens-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-depressao-no-pos-parto-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-depressao-familiares-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-depressao-na-terceira-idade-jpg.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/dms2017-suicidio-jpg.aspx
http://www.eas.pt/pnpas-lancou-manual-que-permite-analisar-ementas-de-instituicoes-de-idosos/
http://nutrimento.pt/noticias/proposta-de-ferramenta-de-avaliacao-qualitativa-de-ementas-destinadas-a-idosos/

