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Presidência do Conselho de Ministros - 
Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

 
Aviso n.º 13745/2018 - Diário da Repú-
blica n.º 186/2018, Série II de 2018-09-
26 116506186 
Coeficiente de atualização dos diversos ti-
pos de arrendamento urbano e rural, a vi-
gorar no ano civil de 2019 

 

Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da 
Saúde 
 
Despacho n.º 9323-A/2018 - Diário da Repú-
blica n.º 191/2018, 1º Suplemento, Série II de 
2018-10-03  
Determina a estratégia de implementação de 
Unidades de Hospitalização Domiciliária no Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS)

 
Educação - Gabinete do Ministro 
 
Despacho n.º 9289/2018 - Diário da República n.º 191/2018, Série II de 2018-10-03  
Apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública para aquisição de 
material didático, no ano letivo 2018/2019 

 
 
 
 

Medida Contrato-Emprego: 
abertura do terceiro período 
de candidaturas de 2018 
 
Período de candidatura: en-
tre as 9h00 do dia 2 de ou-

tubro e as 18h00 do dia 5 de novembro de 2018 
 
Podem candidatar-se aos apoios, as seguintes enti-
dades empregadoras: 
Empresário/a em nome individual; 
A pessoa coletiva de natureza jurídica privada, com 
ou sem fins lucrativos. 
Consulte o regulamento aqui 
Mais informações aqui 

 
 
                                                                                             
 
 

 
     Vacinação contra a gripe. Época 2018/2019 

     Abrir documento ( PDF - 453 Kb )  

LEGISLAÇÃO 

 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

» Prestação Social para Inclusão 
 
Entrou em vigor no dia 1 de outubro uma nova 
componente da Prestação Social para a Inclu-
são (PSI), designada por “Complemento” e 
que se junta à componente base desta pres-
tação. 
 
Consulte o Guia Prático 
Aceda ao Requerimento (PSI 1-DGSS) 
e Anexo (PSI – 1/1 – DGSS) 
 

 
» Guia prático  I  Segurança Social Direta 
(disponibilizado a 4.set.2018) 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116506186/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-26&date=2018-09-01&dreId=116506175
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116506186/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-26&date=2018-09-01&dreId=116506175
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116506186/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-26&date=2018-09-01&dreId=116506175
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116587923/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-10-03&date=2018-10-01&dreId=116587921
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116587923/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-10-03&date=2018-10-01&dreId=116587921
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116587923/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-10-03&date=2018-10-01&dreId=116587921
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116550765/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-10-03&date=2018-10-01&dreId=116550737
https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/2revisao+do+Regulamento_Contrato-Emprego_27-02-2018/17237b45-1a05-48b2-8049-8059a45c936e
https://www.iefp.pt/noticias?item=8744230
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0182018-de-03102018-pdf.aspx
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15394442/8003_Presta_Social_inclusao/99bd44c9-637e-4816-b19e-b914e6e70314
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15387260/PSI_1_DGSS/baa67447-a820-4a15-a494-3fc2c77d1e76
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15388334/PSI_1_1_DGSS/abefa86e-8c1d-47c7-8c67-58f2e6dd3d3b
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14579273/N47seguranca_social_direta/9d67a026-1245-4c4e-a76f-490a4777d537
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Seminário 
“Responsabilidade Legal dos Diretores Técnicos das IPSS 
e Ações Inspetivas das Segurança Social” 
 
Dia:  18 de outubro, das 9h30 ás 17h00 
Local: Fundação Betânia, Quinta do Seixo, Cabeça Boa, Bra-
gança 
Inscrições aqui 

 
 
 
 

  Protocolo I UDIPSS-Santarém e a ANGES-Associação Nacional de Gerontologia Social 

 
A União celebrou recentemente um Protocolo de Cooperação com a ANGES - Associação Nacional de 
Gerontologia Social estando, neste momento, a promover conjuntamente um MBA em Direção Téc-
nica/Serviços nas Organizações Sociais, que se realizará na cidade de Santarém, entre Maio e Novem-
bro de 2019. 
Os participantes que pertençam às Associadas da UDIPSS de Santarém terão um desconto de 20% sobre 
o valor total do MBA. 
Para informações mais detalhadas podem os interessados consultar:   
http://www.associacaoanges.pt/mba/ ; através do telefone 963 406 886; info@associacaoanges.pt 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
 

1ªs. Jornadas Sociais do sob o tema “Os Desafios Social no concelho 

de Palmela” 

 
10 de outubro   I   09h00 
 
 Biblioteca Municipal de Palmela 
 
Estas Jornadas integram as comemorações do 44º aniversário do Centro 
Social de Palmela. 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braganca-a-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos-das-ipss-e-acoes-inspetivas-das-seguranca-social/2018
http://www.associacaoanges.pt/mba/
mailto:info@associacaoanges.pt
https://clds3gpalmela.pt/author/clds/
https://clds3gpalmela.pt/author/clds/
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Jantar Solidário I 30º aniversário  I Associação “A Casa do Caminho” 
 

11 de outubro   I  20h00 
 
Salão Atlântico do Casino Espinho 

 
Esta iniciativa para angariação de fundos é fundamental para que a “Casa 
do Caminho” continue a cumprir a sua missão de acolher. proteger, cuidar e 
dar carinho a crianças e jovens em perigo. 
Informações e inscrições em www.casadocaminho.pt 

 
 
 
 

1ª Reunião Participativa da Rede Portuguesa Ambientes Saudáveis, 
Inteligentes e Amigáveis  
 
11 de outubro   I   09h30 – 14h30 
 
 Auditório da Idealmed, em Coimbra 
 
Estarão presentes representantes da Comissão Europeia, Redes Internaci-
onais e muitas organizações portuguesas, nomeadamente a Cáritas Dioce-
sana de Coimbra, que irão discutir o plano estratégico e de trabalho.  
  
Aceda ao formulário de inscrição em: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSehMnTccYT5JfwNRkYi6CF5YGewAhwYzS4c84kgfQMcP8kMow/viewf
orm 
 Toda a informação relevante da Rede pode ser consultada em 
https://www.caritascoimbra.pt/rede-portuguesa/pagina-inicial/ 

  
 

 
 

XXI Fórum de Apoio ao Doente Reumático “Novas Tecnologias na Saúde” 
 
13 de outubro   I  09h00 – 18h00  
 
Auditório do Centro Cultural de Carnide (Bairro Padre Cruz, Lisboa) 
 
É uma iniciativa da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e conta 
com a participação multidisciplinar de especialistas, é um espaço de partilha 
de informação entre palestrantes e moderadores, maioritariamente profissio-
nais de saúde, e os doentes, os cuidadores e a comunidade em geral. 
Poderá encontrar toda a informação (programa, inscrição, etc) AQUI. 
 
 
 

https://www.uf-smish.pt/wp-content/uploads/2018/09/convite_jantar.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.casadocaminho.pt%2F&h=AT1lpUKYJxmIP0TNAStWxnv23v0g72cwmP3ColA2UGwtg_PGMD6vQZucHsHs3YEq53DR-3_jFs7qZi6X4nvBy4YxTIrbpV8soJMvwyBIpfy18nik5UJdCgXrYwFFym8UHEMq9UWqeqsW--NrL2tOYZdcvZyemS47huHQYYVQFZvKLA5CQiWs_MRvrESo-WFP4RXZPjaxSsJ17clqTc4xQ3Z2sIf0QtExI_oVySdN4rLMUmKxTOP55MDxgJqFMDwlxZq2lBopnMnyOexVHjdXXQbGWfVfDJuEkxg8NBBVqfUWTxHuZwEOtAuRCO0shOTAhuFmyqn33VYpDkTy4jNQNvNiEHgOON88_F_NXS5tFBExs7V47JrRzPmR_-ZAdgl9mCwEBvlV-UvlELyl83Mx0YkTjwW6bABDZStyE73bio3YY9I
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehMnTccYT5JfwNRkYi6CF5YGewAhwYzS4c84kgfQMcP8kMow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehMnTccYT5JfwNRkYi6CF5YGewAhwYzS4c84kgfQMcP8kMow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehMnTccYT5JfwNRkYi6CF5YGewAhwYzS4c84kgfQMcP8kMow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehMnTccYT5JfwNRkYi6CF5YGewAhwYzS4c84kgfQMcP8kMow/viewform
https://www.caritascoimbra.pt/rede-portuguesa/pagina-inicial/
http://www.lpcdr.org.pt/noticias-eventos/346-xxi-forum-de-apoio-ao-doente-reumatico
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Uma iniciativa da Unitate – Associação de Desenvolvi-
mento da Economia Social   
 
O programa pode ser consultado aqui 
A inscrição neste evento poderá ser realizada online, cli-
cando aqui. 

 
 

 
 

Conferência APOIO “Brincar e aprender na creche” 
 

17 de outubro   I  18h00 
 
no Forum APOIO, em Algés 
 
Palestrante a Professora Doutora Dalila Lino 
A participação é gratuita, mas face à limitação do espaço as inscrições pré-
vias são obrigatórias até dia 10.10. para o email geral.associacao@apoio.pt 
ou pelos telefones 214 120 257 ou 962 980 205. 

 
 
Casa do Povo de Abrunheira lança a obra “A Força do Associativismo” 
 
“A Força do Associativismo” é nome da mais recente 
publicação com a chancela da Casa do Povo de 
Abrunheira. 
Trata-se de um olhar sobre as coletividades nas po-
voações da atual União de Freguesias de Abru-
nheira, Verride e Vila Nova da Barca, obra com assi-
natura de Ana Vanessa Duarte Lopes. 
 Com mais de uma centena de pessoas na plateia, 
contando com alguns ilustres, a apresentação iniciou 
com José Carvalho, presidente da Casa do Povo de 
Abrunheira que aludiu ao fato desta atividade decor-
rer, no âmbito das Jornadas Europeias do Patrimó-
nio, de forma descentralizada na Associação Filar-
mónica União Verridense, curiosamente a Filarmó-
nica mais antiga do país, sendo também a terra natal 
da autora. 
A apresentação do livro coube à investigadora de 
história Amelia Álvaro de Campos, que estagiou no 
âmbito do seu doutoramento na Casa do Povo de 
Abrunheira e que neste momento se divide em pro-
jetos de investigação entre Coimbra e Paris, e que 
também já havia lançado um livro com a chancela da 
Casa do Povo de Abrunheira “Pelas Margens do 
Mondego”. A investigadora afirmou que “ hoje, num 

momento em que as grandes cidades do litoral cres-
cerem em prejuízo de um povoamento equilibrado 
dos territórios 
mais rurais e inte-
riores, é fácil per-
cebermos o papel 
das associações 
e colectividades 
locais na dinami-
zação social e 
cultural das nos-
sas aldeias”, alu-
dindo também à 
importância a outros níveis incluindo no apoio a ido-
sos e crianças e até mesmo no elevado grau de em-
pregabilidade. 
Ana Vanessa Duarte Lopes, a autora, falou desta 
que é a sua segunda publicação e que percorre a 
história de 23 colectividades, algumas ja extintas. 
A força do associativismo, um documento histórico 
sobre o passado que visa perpetuar a importância 
que as várias colectividades têm desempenhado ao 
longo dos últimos dois seculos.  
A obra pode ser adquirida na Casa do Povo de 
Abrunhei

https://pt-pt.facebook.com/forum.economia.social/
https://unitate.typeform.com/to/piCzh8
mailto:geral.associacao@apoio.pt
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Deficientes podem pedir complemento a partir 
de outubro  
As pessoas com deficiência que já recebam a 
componente base da Prestação Social para a In-
clusão podem candidatar-se ao valor de comple-
mento ... 
 

 

Observatório JN: As catástrofes e as crianças - 
Jornal de Notícias 
"As crianças e os jovens são agentes de mu-
dança e deveria ser-lhes dado espaço e ferra-
mentas para contribuírem para a redução do 
risco de ... 
 

BPI Seniores entrega 750 mil euros a 33 projetos para melhorar a vida dos mais velhos  

O Prémio BPI Seniores insere-se na política de responsabilidade social do Banco e conta, a partir desta 

edição, com o apoio da Fundação ”la Caixa”. 
 
 

 
 

Portugal Inovação Social 
Sessões de esclarecimento “Capacitação para o Investimento Social, – como candida-
tar o meu projeto?”  
 
Vão realizar-se duas sessões sobre este instrumento de financiamento, a saber: 
 Coimbra: 9 de outubro, 10h00, na CCDR Centro  
 Porto: dia 10 de outubro, 14h30, na CCDR Norte  
 
O objetivo destas sessões é explicar como se processam as candidaturas e esclarecer dúvi-
das.  
Inscrições até ao dia 8 de outubro através do email:secretariado@inovacaosocial.portu-
gal2020.pt. 

 

 

 

7.ª edição da Pós-Graduação em Gestão de  
Organizações de Economia Social 

 
Informação completa aqui 

 

 

 DIVERSOS 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://tvi24.iol.pt/politica/prestacao-social-para-a-inclusao/deficientes-podem-pedir-complemento-a-partir-de-outubro&ct=ga&cd=CAEYACoTMTMwNDQ1NDIzMzYwMjMwNDk4MzIZM2RlZDZjMWUyOWFlMjM1ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHJ5hoADcAV35c7QCLmwXnk3V2A9A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://tvi24.iol.pt/politica/prestacao-social-para-a-inclusao/deficientes-podem-pedir-complemento-a-partir-de-outubro&ct=ga&cd=CAEYACoTMTMwNDQ1NDIzMzYwMjMwNDk4MzIZM2RlZDZjMWUyOWFlMjM1ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHJ5hoADcAV35c7QCLmwXnk3V2A9A
https://www.jn.pt/nacional/especial/interior/observatorio-jn-as-catastrofes-e-as-criancas-9930552.html
https://www.jn.pt/nacional/especial/interior/observatorio-jn-as-catastrofes-e-as-criancas-9930552.html
https://www.jn.pt/nacional/especial/interior/observatorio-jn-as-catastrofes-e-as-criancas-9930552.html
https://www.jn.pt/nacional/especial/interior/observatorio-jn-as-catastrofes-e-as-criancas-9930552.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/bpi-seniores-entrega-750-mil-euros-a-33-projetos-para-melhorar-a-vida-dos-mais-velhos-361135&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTEwNDk4Mzc1OTUxNzE3MDMwMTEyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEztHsc2LZb1UWlBxuSIyIMXl2PKA
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/sessoes-de-esclarecimento-sobre-capacitacao-para-o-investimento-social
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/capacitacao-para-o-investimento-social/
mailto:secretariado@inovacaosocial.portugal2020.pt
mailto:secretariado@inovacaosocial.portugal2020.pt
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoes-economia-social
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Operação “Censos Sénior 2018” 
 
A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, durante todo o mês de outubro e 
em todo o território nacional, mais uma edição dos “Censos Sénior”, que visa iden-
tificar a população idosa que vive sozinha e/ou isolada, com o objetivo de atualizar 
os registos das edições anteriores e identificar novas situações. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Lino Maia 


