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IRS Consignado – Quadro 11 do Modelo 3  

Seja Solidário 

 

O IRS consignado – 0,5% -  é a parte do imposto 

que o contribuinte pode encaminhar para algumas 

entidades, entre elas, as IPSS ou pessoas 

coletivas de utilidade pública. 

Para tal, ao preencher o quadro 11 do Mod. 3 do 

IRS (rosto), deve assinalar a opção “Instituições 

particulares de solidariedade social ou pessoas 

coletivas de utilidade pública, (art.º 32.º, n.º 6, da 

Lei n.º 16/2001, de 22 de junho) e inserir o NIF, 

numero de identificação fiscal da IPSS que deseja 

beneficiar. 

A consignação de IRS não tem custos para o 

contribuinte, já que permite desviar 0,5% do 

imposto que entraria nos cofres do Estado para 

uma instituição por si escolhida. 
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A CNIS informa todas as suas as-
sociadas com a resposta Educa-
ção Pré-Escolar, que estão aber-
tas as candidaturas para a Com-
pensação Remuneratória dos 
Educadores de Infância da Rede 
Solidária. 
As candidaturas decorrem de 
15 de janeiro a 05 de fevereiro, 
com período de análise e corre-
ção das mesmas, de 06 a 28 de 
fevereiro, e de reclamação en-
tre 01 e 15 de março de 2018. 
No âmbito do Programa de Ex-
pansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar, para o 
ano letivo 2016-2017, o Estado 

compromete-se a apoiar financei-
ramente as instituições em que a 
remuneração mensal média dos 
educadores de infância seja su-
perior a €1.154,70, conforme es-
tipulado no Despacho dos Gabi-
netes dos Ministros da Educação 
e do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social n.º 8595/2017, 
publicado no D.R. II de 29 de se-
tembro de 2017. 
Sendo este apoio objeto de can-
didatura a apresentar, informa-
mos: 

 Só poderão candidatar-
se as instituições que 
têm acordo de coopera-
ção com o Ministério do 
Trabalho e da Segurança 
Social (MTSS) e Ministé-
rio da Educação (ME), no 
âmbito deste programa; 

 As candidaturas devem 
ser preenchidas, até ao 
dia 5 de fevereiro do 
presente ano, no site do  
Instituto de Gestão Fi-
nanceira da Educação do 
ME, área PEDEPE em:  
http://www.igefe.mec.pt/; 

 
 

 O apoio financeiro a que 
se referem as presentes 
orientações traduz-se na 
compensação pela dife-
rença entre a remunera-
ção média mensal dos 

educadores de infância 
da Instituição e o valor de 
referência €1.154,70; 

 O apoio financeiro será 
pago em 12 mensalida-
des (setembro a agosto), 
reportadas a 14 presta-
ções mensais, acrescido  
 
 
do adicional para com-
pensação dos encargos 
legais com a Segurança 
Social e com a cobertura 
dos riscos de acidente de 
trabalho e doença profis-
sional; 

 Não serão aceites nem 
candidaturas, nem recla- 
mações às candidaturas 
fora do período supra es-
tipulado; 
 
 

 Antes de iniciarem a 
elaboração da candida-
tura sugerimos a leitura 
atenta dos documentos 
de apoio às candidatu-
ras disponíveis aqui. 

 
À semelhança dos anos anteri-
ores, a CNIS está disponível 
para esclarecimento de dúvidas 
às suas associadas na elabora-
ção das candidaturas, através 
dos contactos 226 068 614 e 
cnis@cnis.pt 

 
 
 
 
 

Abertura de Candidaturas 

“Compensação Remunerató-

ria dos Educadores de Infân-

cia da Rede Solidária, da 

Educação Pré-Escolar”  

 

Ano Letivo 2016-2017 

 

 

-   Até 5 de fevereiro   - 

http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
http://www.igefe.mec.pt/conteudo.aspx?ID_Pagina=40
mailto:cnis@cnis.pt
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Abertas as inscrições para o programa PIEE-IPSS 

(Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS) 

 

Inscrições abertas de 25 de janeiro a 15 de fevereiro 

 
Como anteriormente anunciado, foi estabelecida uma parceria entre a RNAE - As-
sociação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional) e a CNIS para que 
todos os seus associados possam ter a oportunidade de participar num Programa 
Integrado de Eficiência Energética. 
 
O Programa tem como objetivo principal sensibilizar e capacitar os colaboradores das Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS) para a temática da Eficiência Energética, através da criação de uma 
rede de Coordenadores Internos de Energia (CIE). 
 
Pretende-se que os referidos Coordenadores adquiram competências, no âmbito de um conjunto de 
Workshops formativos gratuitos, para atuar como transmissores de informação para os muitos milhares de 
utentes e colaboradores que utilizam os serviços das IPSS, promovendo uma alteração nas atitudes, nos 
comportamentos e nos hábitos de consumo de energia.  
 
No atual contexto de crise económica, social e ambiental, a redução dos consumos de energia trará bene-
fícios económicos, nomeadamente ao nível da poupança de energia elétrica nas Instituições.  
Conheça todos os pormenores no site do programa  http://www.piee-ipss.pt/  e inscreva a IPSS de que é 
responsável, através do preenchimento do formulário de inscrição. 
 
 

 

 

  
 

                                                                                                             
 
 

 
Planeamento e das Infraestruturas                                                 
 
Portaria n.º 41/2018 - Diário da República 
n.º 23/2018, Série I de 2018-02-01 
Terceira alteração ao Regulamento Específico 
do Domínio da Inclusão Social e Emprego, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, 
de 30 de março 

                                                                            
 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

Finanças 

Portaria n.º 40/2018 - Diário da República n.º 

22/2018, Série I de 2018-01-31 
Aprova a Declaração Mensal de Remunerações 
- AT e respetivas instruções de preenchimento, 
para cumprimento da obrigação declarativa a 
que se referem a subalínea i) da alínea c) e a 
alínea d) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do 
IRS 

 

http://www.piee-ipss.pt/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114618020/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114618020/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610497/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610497/details/maximized
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        Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República n.º 23/2018 - Diário da República n.º 21/2018, Série I de 

2018-01-30 
Recomenda ao Governo a implementação de medidas de proteção e apoio aos menores portadores 
de doença oncológica e aos seus cuidadores 

Extrato: 

 

12 - Rever as condições do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA), no sentido de 

prever a possibilidade do alargamento da disponibilização destes produtos a todos os menores por-

tadores de doença oncológica e incapacidade declarada, mesmo que a sua incapacidade seja inferior 

a 60 % 

 

23 - Reforçar a contratualização com as instituições da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados e com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Paliativos, de acordo com as disponi-

bilidades existentes, a possibilidade de internamento e ou de apoio domiciliário para o menor, para 

descanso do cuidador. 
 

24 - Dar cumprimento às Resoluções da Assembleia da República que recomendam a criação do 

Estatuto do Cuidador Informal. 
 
 

 
 

 
 
APLICABILIDADE  - CCT 

Foi publicado no BTE nº 39, de 22 de Outubro de 2017, o novo Contrato Coletivo 

de Trabalho (CCT) celebrado entre a CNIS e a FEPCES e Outros (FENPROF, 

FECTRANS, FESAHT, FEVICCOM, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, 

Sindicato Nacional dos Psicólogos, Sindicato Nacional dos Profissionais de Far-

mácia e Paramédicos, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e 

Segurança Social e Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das 

Áreas de Diagnóstico e Terapêutica) 

Este CCT substitui o que se encontrava publicado no BTE, nº 11, de 22.3.2009. 

Consta das págs. 3894, 3895 e 3896 do referido BTE, nº 39, de 22.10.2017, o elenco completo dos Sindi-

catos que são representados pelas Federações outorgantes do CCT em causa. 

Nos termos do artº 496º do Código do Trabalho, as disposições do novo CCT apenas serão aplicáveis aos 

trabalhadores filiados nas associações sindicais dele outorgantes. 

Relativamente aos trabalhadores filiados nas associações sindicais outorgantes do CCT celebrado entre a 

CNIS e a FNE e Outros, publicado no BTE, nº 25, de 8.7.2016, com as alterações publicadas no BTE, nº 

36, de 29 de Setembro de 2017, continua a ser esta a convenção aplicável. 

 

━━━━━━◇◆◇━━━━━━ 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602429/details/maximized?serie=I&day=2018-01-30&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114602429/details/maximized?serie=I&day=2018-01-30&date=2018-01-01
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Quanto aos trabalhadores filiados em associações sindicais outorgantes do CCT entre a CNIS e a 

FNSTFPS, publicado no BTE, nº 31, de 22.8.2015, continua a ser esse o CCT aplicável. 

O mesmo sucede quanto à generalidade dos trabalhadores, não filiados em nenhum sindicato, a cujas re-

lações laborais continua a aplicar-se o CCT entre a CNIS e a FNSTFPS, publicado no BTE, nº 31, de 

22.8.2015, por força da Portaria nº 87/2016, de 14 de Abril. 

 
 

 

 

 

              
II Edição PAAC – Programa de Apoio ao Associativismo Cigano (2018)  
Candidaturas até 23 de fevereiro  
- Sessão de Esclarecimento: 09 de fevereiro: 15h00 – 17h00, no Centro Nacional 
de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) -  
 
As entidades interessadas poderão, durante o período de apresentação das candi-
daturas e, em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais, colocá-las atra-
vés do e-mail gaci@acm.gov.pt ou aquando da realização da Sessão de Esclare-
cimentos, que decorrerá em Lisboa:  
 
 -  Inscrições para a sessão de esclarecimentos até ao dia 8 de fevereiro, através 
do e-mail gaci@acm.gov.pt. 
Toda a informação aqui 
 

                                             
                                                          

 
Candidatura no âmbito do Plano de Ação para a Integração de Nacionais 
de Países Terceiros 
Até 1 de março de 2018 

Esta candidatura insere-se no âmbito do Plano de Ação para a Integração de Nacionais de Países Ter-
ceiros, adotado pela Comissão Europeia, em 7 de junho de 2016, para cofinanciamento de projetos em 
cinco áreas temáticas prioritárias.      
Toda a informação pode ser consultada aqui. 

  
 
 

 
Atribuição de apoios financeiros a pessoas coletivas sem fins lucrativos 
 
Estão abertos 10 concursos para financiamento de projetos no âmbito do Programa Nacional para a Infe-
ção VIH, SIDA e Tuberculose e do Programa Nacional para as Hepatites Virais para entidades coletivas 
privadas sem fins lucrativos- 
Informação completa aqui 
 

  CANDIDATURAS 

http://www.acm.gov.pt/-/ii-edicao-paac-programa-de-apoio-ao-associativismo-cigano-2018-candidaturas-ate-23-de-fevereiro-de-2018
https://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/FAMI---Integra%C3%A7%C3%A3o-de-Nacionais-de-Pa%C3%ADses-Terceiros---Convite-da-Comiss%C3%A3o-Europeia-%C3%A0-apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-candidaturas-.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/atribuicao-de-apoios-financeiros-a-pessoas-coletivas-sem-fins-lucrativos1.aspx
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O Prémio de Excelência – Sistema Português da Qualidade (PEX_SPQ) visa promover o reconhecimento 
público das organizações que se distingam pelos resultados obtidos através da implementação dos méto-
dos de Gestão pela Qualidade Total no Caminho para a excelência. 
 
Candidaturas até 28 de fevereiro de 2018 
Formulário de Intenção para o setor público, cooperativas, associações e outras entidades sem fins 
lucrativos aqui 
 
 
      
 

 
 

 
 
Códigos Tributários I Portal das Finanças 
 
Os seguintes códigos e diplomas tributários en-
contram-se em processo de atualização nos di-
versos formatos, em resultado da publicação em 
Diário da República das Leis n.º 114/2017 de 29 
de dezembro, n.º  40/2016, de 19 de dezembro e  
n.º 42/2016, de 28 de dezembro: CIRS, CIRC, 
EBF, CIVA, CIS, CIMI, CIMT, CIUC, RGIT, LGT, 
CPPT, RCPITA e CFI. 
 
Ler mais ... 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

UIPSSDB-BRAGANÇA 
“Novo Regulamento de Proteção de Dados 
- 
Está preparado?” 
7 de fevereiro 
 

Inscrições aqui 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

Lançamento da edição 2018 do Prémio de Excelência – Sistema 

Português da Qualidade (PEX-SPQ)  

FISCALIDADE 

 

 

  SEGURANÇA SOCIAL 

Guia Prático Prestação Social para a 
Inclusão  (Componente Base)   
(atualizado a 1 fevereiro 2018) 

 
 

Folheto subsídio doença 

 

http://www1.ipq.pt/PT/Site/pex-spq/Documents/index.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Pages/default-com-pdf.aspx
http://uipssdb.pt/inscricao-novo-regulamento-geral-de-protecao-de-dados/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-NJUDkyPySxuz1zt7gwoye8rSf14DjEpr7Dqldcn1dybGHQ/viewform
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15394442/8003_Presta_Social_inclusao/99bd44c9-637e-4816-b19e-b914e6e70314
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15394442/8003_Presta_Social_inclusao/99bd44c9-637e-4816-b19e-b914e6e70314
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15587963/Folheto_sub_doenca/e250b88f-ffd0-4dbe-8399-2ab7e3dd9176
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UDIPSS-SETÚBAL 
 
Sessões de Informação 

“Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados:  

Impacto para as IPSS” 

 
Horário: 14h00 – 17h00 
 
Datas/concelhos: 
 

 8 de fevereiro – Palmela de Setúbal I Sede da 

UDIPSS-Setúbal; 
 

  20 de fevereiro – Almada, Seixal e Sesimbra I Junta 

de Freguesia de Amora 
 

  22 de fevereiro – Barreiro, Moita, Montijo e Alco-

chete 
 

  28 de fevereiro – Grândola, Alcácer do Sal e Santiago 

do Cacém 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Move.Faro   I   Dia Mundial Contra o Cancro 
 
4 de fevereiro    I    09h30 
 
Jardim da Alameda, em Faro 
 
É um evento desportivo de cariz social, promovido pela Associação 
oncológica do Algarve em parceria com outras entidades 

Inscrições a partir do dia 19 de janeiro em www.aoa.pt e na página de 

facebook da AOA 
 
 

Inscrições obrigatórias 

Entrada livre 

http://www.aoa.pt/
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Programa grupal de educação Parental:  
 "Mais família, mais criança" 
 
7 de fevereiro     I     19.30h-21.30h, 4ªf ao longo de 12 semanas 
 
Sede da APDAF 
 
Inscrições gratuitas. 
Mais informações sobre o Programa aqui 
 
 
 
1º Open Ténis APPACDM Viana do Castelo 
      
22 de fevereiro   I    10h00 
            
Clube de Ténis de Viana 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Casa Misericórdia de Bragança 
«500 anos a fazer o Bem» comemorados ao longo de todo o ano 
 
Agenda das comemorações dos 500 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APECI-Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas 

 
“Ação Solidária do Grupo Areias do Seixo, Noah e Império”  
 
Noticia completa aqui 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/321228138383810/
http://rotass.cnis.pt/biblioteca-digital/publicacoes-das-instituicoes/
http://www.apeci.org.pt/
http://rotass.cnis.pt/?p=28826&preview=true
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SESSÃO DE FORMAÇÃO  

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO E INSPEÇÕES 

REGULARES 

Dia 30 de JANEIRO de 2018 / Das 14h15 às 17 horas 
 
A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança 
(UIPSSDB) promoveu uma Sessão de Formação em Medidas de Autoproteção e Inspeções 
Regulares, tendo em conta a necessidade de responder às necessidades das instituições do 
setor social do distrito. 
A iniciativa decorreu no Salão Polivalente II, na Fundação Betânia, em Bragança, Instituição 
Associada e sede desta União Distrital.  
 
Estiveram presentes, entre Dirigentes, Diretores Técnicos e outros profissionais, 83 
representantes de Instituições Associadas de todo o Distrito de Bragança. Os representantes 
das 49 Associadas e de mais quatro IPSS, não Associadas, presentes foram esclarecidos sobre 
as Medidas de Autoproteção, o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios e sua aplicação, 
a Responsabilidade da Manutenção das Condições de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 
e a Implementação das Medidas de Autoproteção, sobre a Responsabilidade Civil ou Disciplinar 
ao nível da Segurança Contra Incêndios em Edifícios – Contraordenações e Coimas. Por último, 
foi abordada a Concretização das Medidas de Autoproteção e sua Obrigatoriedade e, ainda, a 
necessidade de realizar Formação em Segurança Contra Incêndio em Edifícios e Simulacros. 
 

A UIPSSDB promoveu esta Sessão de Formação contando 
com a colaboração dos Técnicos Superiores da Autoridade 
Nacional da Proteção Civil (Bragança) – Arq. Maria João 
Prada e Dr. Carlos Tavares. 
 
A enorme participação nesta Sessão demonstra o interesse 
e a vontade de fazer cada vez mais e melhor, por parte das 
Associadas da UIPSSDB, promovendo a construção de um 
Futuro melhor e mais seguro.  
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Trabalhadores da Marinha Grande esperam cre-
che ao fim de semana há sete anos  
A diretora da IPSS Adeser II, Marina Domingues, 
confirma que o projeto está parado, à espera da 
conclusão da obra no edifício. “Da parte da câ-
mara ainda se está na fase de fazer a obra, por 
isso só depois é que nós entramos. Mas tudo in-
dica que sim, que irá para a frente”, explica a res-
ponsável ao ... 
 
 
Chama da Solidariedade presente no Concelho 
Barreiro Alcácer do Sal faz entrega dia 6 de ...  
De 6 a 20 de fevereiro, a Chama da Solidariedade 
estará presente no Concelho do Barreiro, e estão 
previstas várias iniciativas das Instituições de So-
lidariedade Social (IPSS), em conjunto com toda a 
comunidade local, com o objetivo de apelar ao es-
pírito solidário e importância que estas instituições  
 

Projeto transmontano leva arte e ciência aos mais 
idosos  
'Do Museu ao Lar' é um projeto que tal como o 
nome indica promove a arte e a ciência nas insti-
tuições para idosos. Algumas IPSS de Vimioso e 
Bragança têm acolhido diversas iniciativas e o 
Porto Canal acompanhou uma tarde sobre o ciclo 
da seda na Fundação Betânia. twitter facebook 
Google plus ... 
 
 
Misericórdias dizem que fiscalização às IPSS de-
via avaliar qualidade do trabalho  
Manuel Lemos lembrou, a este propósito, os nú-
meros divulgados pela secretária de Estado da Se-
gurança Social, Cláudia Joaquim, sobre as ações 
de fiscalização às IPSS. "Das 1615 fiscalizações 
que foram feitas entre 2015 e 2017 só há 61 casos 
de supostos ilícitos, que representam menos de ... 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Lisboa investe 100 milhões para apoio aos idosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2018/01/26/trabalhadores-da-marinha-grande-esperam-creche-ao-fim-de-semana-ha-sete-anos/&ct=ga&cd=CAEYACoTNTM3Njc1NzQ4NDExOTAwNzkzMDIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEMmuY1un-int2Zg63nl7F_mTirBg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2018/01/26/trabalhadores-da-marinha-grande-esperam-creche-ao-fim-de-semana-ha-sete-anos/&ct=ga&cd=CAEYACoTNTM3Njc1NzQ4NDExOTAwNzkzMDIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEMmuY1un-int2Zg63nl7F_mTirBg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rostos.pt/rss/redir.asp%3Fcronica%3D69389&ct=ga&cd=CAEYACoTMTQxODYwMjg2MDM2ODc2MDM3OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFur8mtY7WwXEnQybEL9zHcNzWz9w
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/145604/&ct=ga&cd=CAEYASoTMTQxODYwMjg2MDM2ODc2MDM3OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHBJj6GFgT9c_rMcDRokec1pVX37w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://portocanal.sapo.pt/noticia/145604/&ct=ga&cd=CAEYASoTMTQxODYwMjg2MDM2ODc2MDM3OTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHBJj6GFgT9c_rMcDRokec1pVX37w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/misericordias-dizem-que-fiscalizacao-as-ipss-devia-avaliar-qualidade-do-trabalho-9087607.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1NjUxNzEzODY2NDM4NjgzMzIyGTQ4MzJkOTMwMDRmOTJkZDA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGJrBQfKyeUgbVPycDsrzQmoxMMmg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/interior/misericordias-dizem-que-fiscalizacao-as-ipss-devia-avaliar-qualidade-do-trabalho-9087607.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1NjUxNzEzODY2NDM4NjgzMzIyGTQ4MzJkOTMwMDRmOTJkZDA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGJrBQfKyeUgbVPycDsrzQmoxMMmg
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O Conselho Económico e 
Social leva a efeito no dia 9 
de fevereiro no CCB (sala 
Luís de Freitas Branco), Lis-
boa, das 9h às 13h a  Confe-
rência “O Futuro da UE: Or-
çamento da União e Portu-
gal. 
 
Consultar programa  
Inscrição AQUI 

 
 

Estudo sobre os  

Cuidadores Informais 

 

Pode ser consultado 

aqui 

 

 

 

 

Manual de orientações para a utilização do cabaz de alimentos do PO APMC  

No âmbito da colaboração do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas e a 

Direção Geral de Saúde -Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 

(DGS/PNPAS) 

 

 

Lino Maia 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/01/Programa-CES.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvv8ON1uRIZe4P4qIRrG2_03-61JuSdmJCrno_-JbbnSTQg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://rotass.cnis.pt/biblioteca-digital/outros-estudos-de-ambito-nacional-e-internacional/doc_cuidador_informal_vf-set-2017/
http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/manual-de-orientacoes-para-a-utilizacao-do-cabaz-de-alimentos-do-po-apmc

