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ONU declara 2021 o Ano Interna-
cional para a Eliminação do Traba-
lho Infantil 
 

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma reso-
lução que declara 2021 como o Ano Internacional para a 
Eliminação do Trabalho Infantil, tendo como objetivo er-
radicar o tráfico de seres humanos e a escravidão mo-
derna. 

Foi adotada, por unanimidade pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (UNGA no acrónimo inglês), a reso-
lução que prevê os compromissos dos Estados membros 
para “tomarem medidas imediatas e efetivas para erra-
dicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão mo-
derna e o tráfico de seres humanos e assegurar a proi-
bição e eliminação das piores formas de trabalho infan-
til, incluindo o recrutamento e uso de crianças-soldados 
e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as 
suas formas”. 

A UNGA pediu à Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) para assumir a liderança da implementação da 
resolução, reconhecendo a importância das suas duas 
convenções: Convenção sobre Idade Mínima de admis-
são ao emprego de 1973 (Nº 138) e Convenção sobre as 
Piores Formas de Trabalho Infantil de 1999 (Nº 182), 
bem como a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Também reconheceu a importância de “parcerias glo-
bais revitalizadas para garantir a implementação da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, in-
cluindo a realização dos objetivos e metas relacionados 
com a eliminação do trabalho infantil”. 
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https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650871/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650871/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_651485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_651485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_651486.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_651486.pdf
https://www.unicef.pt/actualidade/publicacoes/0-a-convencao-sobre-os-direitos-da-crianca/
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Conferência "Empresas Sociais e Inovação" 
 
5 de setembro de 2019  
Fundação Manuel António da Mota, Porto 
 

A CNIS – Confederação Nacional das Institui-

ções de Solidariedade vai promover a Confe-

rência "Empresas Sociais e Inovação", a rea-

lizar no dia 5 de setembro, pelas 14h00, no 

auditório da Fundação Manuel António da 

Mota, no Porto, tendo como conferencista o 

Dr. Paulo Pedroso.  

 

Esta conferência tem como objetivo ajudar a 

CNIS e as suas associadas a refletirem sobre 

estes conceitos. 

 

A presença é gratuita, mas de inscrição obri-

gatória aqui 

 
 

Local de realização: 

Auditório da Fundação Manuel António da Mota 
Praça do Bom Sucesso, 74 – 90, piso 1 
4150-146 Porto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros 
 

456 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 134-A/2019 - Diário da República n.º 152/2019, 1º 
Suplemento, Série I de 2019-08-09  
Declara a situação de crise energética e estabelece a Rede Estratégica de Postos de Abaste-
cimento 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

http://cnis.pt/evento/conferencia-empresas-sociais-e-inovacao/
https://forms.gle/CgkEESpWqzCyw4i76
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123891079/details/maximized?serie=I&day=2019-08-09&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123891079/details/maximized?serie=I&day=2019-08-09&date=2019-08-01
http://cnis.pt/evento/conferencia-empresas-sociais-e-inovacao/
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Administração Interna – Gabinete do Ministro 
 

Despacho n.º 7130-C/2019 - Diário da República n.º 152/2019, 2º Suplemento, Série II 
de 2019-08-09  

Declaração de Situação de Alerta para o período compreendido entre 9 e 21 de agosto de 2019, 

para a globalidade do território de Portugal Continental 

Despacho n.º 7130-D/2019 - Diário da República n.º 152/2019, 2º Suplemento, Série II 
de 2019-08-09   

Autoriza a utilização de câmaras de vídeo portáteis pela GNR e pela PSP com vista à pro-
teção e segurança de pessoas e bens durante a greve dos motoristas 

 

Administração Interna e Ambiente e Transição Energética – Gabinetes dos Ministros 

456 
Despacho n.º 7130-E/2019 - Diário da República n.º 152/2019, 2º Suplemento, Série II 

de 2019-08-09 123891101  

Identifica os postos de abastecimento que integram a Rede Estratégica de Postos de 
Abastecimento e estabelece os procedimentos aplicáveis à mesma 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

456 
Decreto-Lei n.º 108/2019 - Diário da República n.º 154/2019, Série I de 2019-08-13123930786 

Altera o Estatuto da Aposentação e o Estatuto das Pensões de Sobrevivência e cria o novo 
regime de aposentação antecipada 

 

Assembleia Legislativa – Região Autónoma da Madeira  

456 
         Decreto Legislativo Regional n.º 9/2019/M - Diário da República n.º 154/2019, Série I de 

2019-08-13  
Segunda alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2016/M, de 15 de janeiro, que criou 
o Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123891099/details/maximized?serie=II&day=2019-08-09&date=2019-08-01&dreId=123891097
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123891099/details/maximized?serie=II&day=2019-08-09&date=2019-08-01&dreId=123891097
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123891101/details/maximized?serie=II&day=2019-08-09&date=2019-08-01&dreId=123891097
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123891101/details/maximized?serie=II&day=2019-08-09&date=2019-08-01&dreId=123891097
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123930786/details/maximized?serie=I&day=2019-08-13&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123930787/details/maximized?serie=I&day=2019-08-13&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123930787/details/maximized?serie=I&day=2019-08-13&date=2019-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73168880/details/normal?l=1
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  – Gabinete do Ministro  

456 
Despacho n.º 7221/2019 - Diário da República n.º 155/2019, Série II de 2019-08-14  
Designa a licenciada Maria do Rosário Farmhouse Simões Alberto, em comissão de serviço, 
pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de Presidente da Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 

Despacho n.º 7222/2019 - Diário da República n.º 155/2019, Série II de 2019-08-14  
Designa a mestre Maria João Rodrigues Fernandes, em comissão de serviço, pelo período de 
cinco anos, para exercer o cargo de vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

456 
Decreto-Lei n.º 111/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série I de 2019-08-16  
Simplifica e atualiza os procedimentos administrativos de registo automóvel 

 

Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria Geral 

456 
Declaração de Retificação n.º 37/2019 - Diário da República n.º 156/2019, Série I de 
2019-08-16  
Retifica a Portaria n.º 241-A/2019, de 31 de julho, da Justiça, Infraestruturas e Habitação, que 
aprova o modelo de certificado de matrícula em suporte de cartão e procede à alteração da Por-
taria n.º 1135-B/2005, de 31 de outubro, na redação dada pela Portaria n.º 165-A/2010, de 16 
de março - Documento Único Automóvel (DUA), publicada no Diário da República, 1.ª série, 1.º 
suplemento, n.º 145, de 31 de julho de 2019 

 

 

 
 

  Isenções - Ajudantes Familiares - Prestação de serviços de apoio às famílias, exercida 
por conta dos Serviços de Segurança Social, desde que não recebam em troca das mesmas 
qualquer contraprestação dos adquirentes dos bens ou destinatários dos serviços. 

Disponibilizada em 12-08-2019 

FINANÇAS 

 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123960854/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123960809
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123962149/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123725456/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=123725424
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123962152/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123962152/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123610214/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/143685/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/143685/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/233152/details/normal?l=1
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_15294.pdf
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Guia prático Disponibilizado 
Formato - 
Tamanho 

 

Inscrição e Cessação de Atividade de Trabalhador/Estagiário por 
conta de outrem 

14-08-2019 PDF - 478 KB 

Novo Regime dos Trabalhadores Independentes 13-08-2019 PDF - 468 KB 

Inscrição, Alteração Membros dos Orgãos Estatutários (MOE) 06-08-2019 PDF - 560 KB 

 

 

 

 
 
 
3ª Edição do concurso de Boas Práticas de En-
velhecimento Ativo e Saudável na Região Cen-
tro 
 
Esta iniciativa, que é realizada em estreita colabo-
ração com o consórcio Ageing@Coimbra, tem 
como objetivo aumentar a divulgação e o reconhe-
cimento de projetos e iniciativas que promovam o 
envelhecimento ativo e saudável na Região Centro. 
Uma maior visibilidade das boas práticas potenci-
ará uma maior adesão dos cidadãos e permitirá que 
sirvam de referência e inspiração para outros atores 
noutros territórios. 
Consulte aqui o regulamento (585 KB) do Con-
curso e o formulário (203 KB) . As candidaturas são 
submetidas obrigatoriamente através do formulário 
de inscrição disponível online  
 
 
 
 

 

» Aviso POISE-32-2019-21 

 
Aviso de Abertura de Candidaturas da TO 
3.10 – Contratos Locais de Desenvolvi-
mento Social (CLDS 4G) 
Candidaturas: até 3 de outubro de 2019 
 
 

 

» [Alterado] Aviso POAPMC-F7-2019-

03-05/08/2019 
 
Aviso de abertura de candidaturas da TO 
1.2.1 - Distribuição de Géneros Alimentares 
e/ou de Bens de Primeira Necessidade (Con-
tinente) 
 

 
 

 
 
 
 

SEGURANÇA SOCIAL 

 
 
 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/1031533/1001_inscricao_admissao_cessacao_actividade_tco/064e4aa3-1935-4b28-af4b-2a94352f0f5c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/1031533/1001_inscricao_admissao_cessacao_actividade_tco/064e4aa3-1935-4b28-af4b-2a94352f0f5c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15974914/1009%20Trabalhador%20independente%20-%20novo%20regime/87b6e00c-523d-4718-8a88-942ea804c18a
http://www.seg-social.pt/documents/10152/25990/1008_inscricao_alteracao_moe/6458acfd-0572-4d89-b0ed-8da9f7bec268
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:ccdr-centro-promove-nova-edicao-do-concurso-de-boas-praticas-de-envelhecimento-ativo-e-saudavel&catid=1573:destaques&Itemid=756
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:ccdr-centro-promove-nova-edicao-do-concurso-de-boas-praticas-de-envelhecimento-ativo-e-saudavel&catid=1573:destaques&Itemid=756
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=document&alias=4729-regulam-premio-boas-praticas-2019&category_slug=2019-1&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=document&alias=4728-2019-envelhecimento-ativo-e-saudavel-google-forms&category_slug=2019-1&Itemid=739
https://forms.gle/hnMhHqLR95Pg2RLeA
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/95644/4%C2%BA+Aviso_TO3.10_POISE-32-2019-21_v1.pdf/a70c6f6a-b5d1-4e6d-8b65-954107d7f168
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/95854/Alterado_AVISO+N+POAPMC-F7-2019-03.pdf/f12be6ae-28d0-4480-b3f9-835f76cb33d7
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/95854/Alterado_AVISO+N+POAPMC-F7-2019-03.pdf/f12be6ae-28d0-4480-b3f9-835f76cb33d7
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Candidaturas abertas para10.ª  
edição do Troféu Português do 

Vo luntar iado 

 

 

 

 

 

O Troféu Português do Voluntariado é atribu-
ído anualmente pela Confederação Portuguesa 
do Voluntariado (CPV), mediante candidatura 
apresentada por organizações privadas com ou 
sem fins lucrativos,  legalmente  

 

 

 

 

constituídas e sediadas em território nacional,  
e entidades públicas nacionais, e tem como fi-
nalidades homenagear o trabalho dos voluntá-
rios e incentivar a prática do voluntariado.  

As candidaturas decorrem até 15 de outubro ,  
respeitando o Regulamento  do concurso.  
As candidaturas são apresentadas através de  for-
mulário digital  e serão analisadas por um Júri in-
dependente, sendo os vencedores anunciados no 
Dia Internacional dos Voluntários (5  de dezem-
bro), num evento organizado para assinalar esta 
importante data comemorativa  
 

 

 

 

 
 

 

Estão abertas as inscrições para o Encontro 

de Recrutamento de Pessoas Com Deficiên-

cia Motora da Associação Salvador em Lis-

boa e no Porto. 
Se quer mostrar o seu talento e o quanto pode 

ser uma mais valia para qualquer empresa, pré-

inscreva-se já até dia 3 de setembro! 

 

Há empresas que precisam do seu talento, 

agarre hoje mesmo a oportunidade! 

Lisboa – 20 de setembro 

Porto – 30 de setembro. 

 

Este evento é aberto a todas as pessoas com de-

ficiência motora, mesmo que não estejam ins-

critas no projeto de emprego da Associação 

Salvador. 

  

 
 
 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 
 
 
 
 

https://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2018-08-07-14-11-07&catid=5:noticias&Itemid=3
https://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2018-08-07-14-11-07&catid=5:noticias&Itemid=3
https://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2018-08-07-14-11-07&catid=5:noticias&Itemid=3
https://app.box.com/s/ahm95aoyahimp2igv5i2tgfpifbqjtrh
https://goo.gl/forms/jUlL1O9U20tSvwXJ2
https://goo.gl/forms/jUlL1O9U20tSvwXJ2
http://associacaosalvador.force.com/Evento_if?idForm=a0e1o00000mWis2
http://associacaosalvador.force.com/Evento_if?idForm=a0e1o00000mWis2
http://associacaosalvador.force.com/Evento_if?idForm=a0e1o00000mWis2
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CASA DOS RAPAZES DE VIANA DO CASTELO 
 

Ciclo de Formação “Forma-me à Sexta na 

Casa” que decorrerá no dia 13 de Setembro 

das 14H às 16:30H. 

 

 Receberemos o Dr. Edmundo Martinho que 

nos trará o seguinte tema para partilha “O Aco-

lhimento Residencial de Crianças e Jovens 

versus Famílias de Acolhimento: Que oportu-

nidades? Que desafios” 

 
 

Inscrição gratuita e obrigatória: 
geral@casarapazesviana.pt 

 
 

 
 

 

 Guia Prático 

Os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal 
 

Está disponível desde dia 31 de julho, o "Guia Prático: Os Direitos das Pes-

soas com Deficiência em Portugal". Trata-se de um e-book que, no âmbito 

da medida Simplex+, reúne informação relevante para pessoas com defici-

ência, ou para quem vivencie, ou tenha alguém próximo, numa situação de 

incapacidade permanente ou temporária. 

 Pode fazer o download do Guia aqui. 

 
 
 
 

 

O  Relatório Anual de Atividades do Conselho Nacional para a Adoção refe-

rente ao ano de 2018 encontra-se disponível aqui 

 

 

 

DIVERSOS 

 
 
 
 
 

http://www.inr.pt/documents/11309/59516/Guia_pratico_Os_Direitos_das_Pessoas_Portugal.pdf/da8dcfc0-e688-4e59-8af4-654da5d65bb0
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/7BF293F8-88AD-4F6B-BAFE-9CF352A9238B/0/RelatórioAnualdeAtividadesCNA2018.pdf%20.
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AGROSEMANA (https://www.agrose-

mana.pt/a-agrosemana/), na Póvoa de Var-

zim, iremos realizar o Seminário de Lança-

mento da ferramenta interactiva de gestão 

de riscos profissionais para a Agricultura, 

conforme Programa Provisório. 

 

Caso pretenda participar por favor faça a 
sua inscrição através do link: https://con-

gressos.leading.pt/geral/inseririnscri-

cao.aspx?evento=80&formulario=211 

 
Agradecemos a divulgação deste Seminá-

rio pela V/ rede de contactos. 

 

A entrada é gratuita para os inscritos. 

O acesso gratuito a esta ferramenta pode 

ser efetuado pela plataforma OiRA 

(https://oiraproject.eu/pt/oira-tools) e 

pelo site da ACT (http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/CentroInformacao/FerramentasOiRAdeava-

liacaoderiscos/Paginas/default.aspx). 

 

 
 

Lino Maia 

https://www.agrosemana.pt/a-agrosemana/
https://www.agrosemana.pt/a-agrosemana/
https://www.agrosemana.pt/programa/
https://congressos.leading.pt/geral/inseririnscricao.aspx?evento=80&formulario=211
https://congressos.leading.pt/geral/inseririnscricao.aspx?evento=80&formulario=211
https://congressos.leading.pt/geral/inseririnscricao.aspx?evento=80&formulario=211
https://oiraproject.eu/pt/oira-tools
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/FerramentasOiRAdeavaliacaoderiscos/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/FerramentasOiRAdeavaliacaoderiscos/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/FerramentasOiRAdeavaliacaoderiscos/Paginas/default.aspx

