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14:00 - Receção I Credenciação 
 
14:30 – “Boas práticas de  
             higiene e segurança alimentar” 
 
Prevenção do cumprimento da legislação 
reguladora do exercício das atividades 
económicas, nomeadamente na área ali-
mentar. 
 
Orador: Dr. Pedro Nabais 
 

Inscrição gratuita, mas obrigatária, 

neste link                                                  

 

                                                                                                                          

 
09:30 - Receção I Credenciação 
 
10:00 – “A aplicação do regime  

jurídico de segurança contra 
incêndio em edifícios”  

 
Com especial enfoque aos lares de ido-
sos, creches e outros estabelecimentos 
detidos pelas IPSS.” 
 
Oradora: Engª Rita Correia 

 
Inscrição gratuita, mas obrigatária, 

neste link 
 

 

17.Setembro  

Auditório Domus Aeminium - Fundação Beatriz Santos, em Lordemão, Coimbra 

 

 

 

 

 

 

                 Parcerias: 

                                 ANEPC:                                                              ASAE: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Ação de Informação e Esclarecimento 

com a ANEPC 
 

                                                  

                                                   » Inscrições (brevemente) 
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Ações de Informação e Esclarecimento 

24.Setembro 
Instituto D. Francisco Gomes, em Faro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzsSPAqQP7B8FDesEUH3ZLLU-ZwJl4ZzDC0tEhXjVni24D_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvgazQ0Wp35C-GhD7T_-n7AbGE9bhhMp9HzVcbVqIyJgdBgQ/viewform
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Assembleia da República 
 

Lei n.º 71/2019 - Diário da República n.º 

167/2019, Série I de 2019-09-02124346822 
Regime jurídico do mecanismo nacional de moni-
torização da implementação da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Lei n.º 76/2019 - Diário da República n.º 

167/2019, Série I de 2019-09-02124346827 
Determina a não utilização e não disponibilização 
de louça de plástico de utilização única nas ativi-
dades do setor de restauração e/ou bebidas e no 
comércio a retalho

Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º 

168/2019, Série I de 2019-09-03124392056 
Dispensa a cobrança de taxa moderadora nos cui-
dados de saúde primários e demais prestações de 
saúde, procedendo à décima primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro 

Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 
169/2019, Série I de 2019-09-04124417106 
Altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei 
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e respetiva regula-
mentação, e o Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social, 
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setem-
bro 

Lei n.º 92/2019 - Diário da República n.º 

169/2019, Série I de 2019-09-04 
Estabelece as utilizações permitidas de obras em 
benefício de pessoas cegas, transpondo a Dire-
tiva (UE) 2017/1564, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de setembro, e descriminaliza a 
execução pública não autorizada de fonogramas 
e videogramas editados comercialmente (Décima 
quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 
de março, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
252/94, de 20 de outubro, terceira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de novembro, e 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 122/2000, 
de 4 de julho) 
 
 
 

Guia prático 

FAQ - Alterações à legislação laboral e ao código contributivo 

 

Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º 

169/2019, Série I de 2019-09-04 
Aprova a Lei de Bases da Saúde e revoga a Lei 
n.º 48/90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 
185/2002, de 20 de agosto 

Lei n.º 100/2019 - Diário da República n.º 
171/2019, Série I de 2019-09-06 
Aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera o 
Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 
13/2003, de 21 de maio 

 

Lei n.º 90/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04 
Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na parenta-
lidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem 
funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que 
estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no 
subsistema de solidariedade 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124346822/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124346822/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124346827/details/maximized?serie=I&day=2019-09-02&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124346827/details/maximized?serie=I&day=2019-09-02&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124392056/details/maximized?serie=I&day=2019-09-03&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124392056/details/maximized?serie=I&day=2019-09-03&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417106/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417106/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490249/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417105/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417105/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L1564
https://dre.pt/application/external/eurolex?17L1564
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/326921/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/625995/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/625995/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/406493/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/300833/details/normal?l=1
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16447393/FAQ%20-%20ALTERA%C3%87%C3%95ES%20%C3%80%20LEGISLA%C3%87%C3%83O%20LABORAL%20E%20AO%20C%C3%93DIGO%20CONTRIBUTIVO/aae4a68b-1bdf-4fcd-8d51-bd885404b49b
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417108/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417108/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/574127/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/574127/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/171692/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/171692/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124500714/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124500714/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541856/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541856/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124417103/details/maximized?serie=I&day=2019-09-04&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603958/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603961/details/normal?l=1
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

Portaria n.º 290/2019 - Diário da República 

n.º 170/2019, Série I de 2019-09-05124457188 
Cria o Programa de Alargamento da Rede de  
Equipamentos Sociais - 2.ª Geração 

 
 
 

Despacho n.º 7881/2019 - Diário da República 
n.º 171/2019, Série II de 2019-09-06 124500376 
Fixa as regras a aplicar para efeitos de restituição 
de prestações e outros valores indevidamente re-
cebidos através de plano prestacional

 
        Presidência do Conselho de Ministros 
 

Decreto-Lei n.º 136/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06124500726 
Procede à terceira fase de implementação da prestação social para a inclusão, definindo o acesso à 
medida para crianças e jovens com deficiência 
 

 

 
 
 

Eficiência Energética nas IPSS Aviso 2019 
 
Candidaturas até \15.11.2019  
Aviso LISBOA-03-2019-29 

 
 
 
 

 

» PROCOOP 

Manual de Apoio à Formalização de Pedidos à Demonstração de Interesse para as Respostas e Tipolo-

gias não Elegíveis no PROCOOP - 1º Aviso de 2019 
(Data de publicação: 05.09.2019) 
 
Extracto: 
 
Ainda conforme o referido aviso, nos termos do n.º 2 da cláusula III não foram elegíveis as respostas 
sociais financiadas pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) bem 
como pelos Programas Operacionais Regionais, no âmbito do Portugal 2020, desde que o parecer de 
prioridade social vinculativo tenha sido favorável, com fundamento na alínea a) do n.º 4 do art. 3.º do 
Regulamente PROCOOP; bem como outras respostas sociais, não previstas no n.º 1. De acordo com o 
n.º 3 da cláusula III, caberia ao Instituto da Segurança Social, I. P. divulgar no sítio da internet da 

segurança social, até 29 de julho de 2019, os termos da formalização dos pedidos para celebração de 
novos acordos de cooperação e de revisão de acordos em vigor relativos às respostas sociais não 
elegíveis no âmbito do 1º aviso de abertura de candidaturas de 2019 ao PROCOOP. 
Assim, quanto às outras respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1º aviso de abertura de candi-
daturas de 2019 ao PROCOOP e que não apresentam um carácter inovador, isto é, que constam das 
nomenclaturas em vigor, ficou estabelecido que a referida Formalização deveria ocorrer da seguinte 
forma: 
 

11.ª Edição do Troféu Português do Voluntariado 
Candidaturas até 15 de outubro 
 
Regulamento do Troféu   
As candidaturas são apresentadas exclusiva-

mente através de formulário digital  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124457188/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124457188/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124500376/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-09-06&date=2019-09-01&dreId=124489943
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124500376/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-09-06&date=2019-09-01&dreId=124489943
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124500726/details/maximized
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=88&fileName=EEIPSS_v2.pdf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16455970/Manual%20de%20Apoio%20%C3%A0%20Formaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pedidos%20%C3%A0%20Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Interesse%20para%20as%20Respostas%20e%20Tipologias%20n%C3%A3o%20Eleg%C3%ADveis%20no%20PROCOOP%20-%201%C2%BA%20Aviso%20de%202019/6123ae87-7bb8-44a6-aac8-6b176c1e20d6
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16455970/Manual%20de%20Apoio%20%C3%A0%20Formaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pedidos%20%C3%A0%20Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20de%20Interesse%20para%20as%20Respostas%20e%20Tipologias%20n%C3%A3o%20Eleg%C3%ADveis%20no%20PROCOOP%20-%201%C2%BA%20Aviso%20de%202019/6123ae87-7bb8-44a6-aac8-6b176c1e20d6
https://www.convoluntariado.pt/
https://app.box.com/s/7c6ityngybbhaew0zu7jkzihblc15928
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn_zfrtA3hU0Jw_j2VocL_oKARV1kJ966a-wgMyLu7omk1QA/viewform?usp=pp_url
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» PROCOOP 

Os pedidos devem ser formalizados através dos formulários disponíveis na segurança social direta 
entre 6 de setembro e 20 de setembro de 2019. 
 
Relativamente às respostas sociais elegíveis financiadas pelo Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais (PARES), para os lugares financiados, deverá ser seguido o procedimento insti-
tuído até à data, ou seja, os pedidos deverão ser formalizados junto dos Centros Distritais do ISS, IP, 
atendendo a que são do conhecimento dos serviços da segurança social os lugares financiados e não 
financiados pelo PARES. No que concerne às restantes respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1º 
aviso de abertura de candidaturas de 2019 ao PROCOOP mas que têm um carácter inovador, os pedidos 

devem ser formalizados através do preenchimento do formulário (disponível no separador “Apoios 
Sociais e Programas > Programas de apoio ao desenvolvimento social > PROCOOP”) a remeter para o 
e-mail ISS-PROCOOP@seg-social.pt até ao dia 30 de novembro de 2019, no qual a entidade fará a 
apresentação do projeto em causa. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
UDIPSS-SANTARÉM 
Formação certificada “Gestão Estratégica de  
Recursos Humanos”  
 
Dia: 19 de setembro 
Local: auditório da Biblioteca Municipal - Tomar 
Inscrições através deste link 

 
UDIPSS-BRAGA 
Semana Social 2019 
 
Dias: 24,25 e 26 de setembro, em Vila Nova de 
Famalicão 
Programa e ficha de inscrição aqui

 
 
 
 
 
 
 

8.ª Sessão do Forma-me à Sexta na Casa  
“O Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens versus Famílias de 
Acolhimento: Que oportunidades? Que desafios?” 
 
Dia: 13 de setembro, das 14 às 16h30 
Uma iniciativa da Casa dos Rapazes de Viana do Castelo, e será dinamizado 
pelo Dr. Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viana 
do Castelo.  

 
 

Seminário “Creche Familiar: Construir Práticas Educativas 0-3 anos” 
 
Dia: 14 de setembro 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenFPTS3PVsctOrXr1wNyYEKdFWzkR2F9Ovch7TXeRkI2l0eQ/viewform
http://rotass.cnis.pt/semana-social-2019/
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Centro Ismaili em Lisboa 
 
Promovido pela Fundação Aga Khan Portugal 
 

 
 
 

VI Encontro de Desporto Adaptado 
 

De 25 a 27 de setembro 
 
Uma organização da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo 
Branco em colaboração com a Special Olympics Portugal, que desde 1996 se 
dedica ao apoio de jovens e adultos com deficiência Intelectual e doença 
mental e que promove diversas atividades desportivas adaptadas. 
Ler mais … 

 
 

 
Capacitar para intervir ativaMente 
 
Uma equipa técnica do Lar Otília Lourenço de Abiul, irá deslocar-se à Ho-
landa no início de Setembro, para visitar diversos espaços de acolhimento de 
idosos e participar em sessões de formação específicas em terapias Snoeze-
len e de estimulação cognitiva, em contexto geriátrico. Conhecer boas práticas 
a nível europeu em particular na Holanda, ao nível dos cuidados geriátricos, 
representa uma oportunidade para uma reflexão sobre as práticas em curso a 
nível nacional e na instituição.  
Ler mais ….  

 
 
 
Cáritas: Recolha de Material Escolar - Participe! 
 
A campanha de regresso à escola, promovida pela 
Cáritas e pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC), 
com o apoio da Missão Continente, é já uma inicia-
tiva esperada pelas muitas famílias que conhecem 
as dificuldades deste momento do ano. 

Decorre nos dias 7 e 8 de setembro, nas lojas 
Continente aderentes. 
Em Setúbal, são sete as lojas aderentes. Todas 
as informações disponíveis em: https://diocese-
setubal.pt/2019/09/04/caritas-recolha-de-mate-
rial-escolar-participe/.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 IMPRENSA 

http://rotass.cnis.pt/vi-encontro-de-desporto-adaptado/
http://rotass.cnis.pt/capacitar-para-intervir-ativamente/
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Aumentaram recaídas e novos dependentes de 
álcool e drogas seguidos pelo SNS  

Refere ainda que foram seguidos em CRI em 

2018 um total de 2 728 crianças e jovens em 

risco, 1 242 novos casos (1 319 em 2017) e 

165 ... 

 

 

 

 
Cuidador informal. Governo tem quatro meses 
para regulamentar estatuto  

O Estatuto do Cuidador Informal define, entre 

outras medidas, um subsídio de apoio aos cuida-

dores, o descanso a que têm direito e medi-

das ... 

 

 

 

 

 
 
A 7.ª edição da 'Corrida Montepio- Corremos uns  
pelos outros' está quase a chegar e este ano irá apoiar 
a Comunidade Vida e Paz. 
 
Organizada pela Associação Mutualista Montepio, a Corrida 
Montepio irá decorrer no dia 27 de outubro, pela 10h, com 
partida definida na Praça Dom Pedro IV (Rossio) e chegada 
no Terreiro do Paço. 
Para se inscrever basta aceder ao site do Montepio e seguir 
os passos descritos. Existem 3 modalidades de participa-
ção: a Corrida 10 km, a Caminhada 5km e a Corrida Pelicas 
(direccionada para as crianças). 
 

 
 
 
» GUIA de boas práticas para prevenir e combater violência contra as mulheres através dos media  
 
Composto por 10 objetivos, o Guia contém ainda vários exemplos de práticas para uma comunicação que 
proteja as vítimas e explicite que a violência contra as mulheres e violência doméstica não é aceitável. 

 
 

Lino Maia 

 DIVERSOS 
 

O programa pode ser consultado aqui. 
 
A inscrição pode ser efetuada aqui 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocomercial.iol.pt/noticias/92876/aumentaram-recaidas-e-novos-dependentes-de-alcool-e-drogas-seguidos-pelo-sns&ct=ga&cd=CAEYACoSNjk3Mzc1MTcwOTMwNDk3MDQ4MhlhODk3ZjRjZTIzODkzNDRiOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNHNK8qZA1DH8wnEvH8vkM3x_m2HzA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocomercial.iol.pt/noticias/92876/aumentaram-recaidas-e-novos-dependentes-de-alcool-e-drogas-seguidos-pelo-sns&ct=ga&cd=CAEYACoSNjk3Mzc1MTcwOTMwNDk3MDQ4MhlhODk3ZjRjZTIzODkzNDRiOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNHNK8qZA1DH8wnEvH8vkM3x_m2HzA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2019/09/06/pais/cuidador-informal-governo-tem-quatro-meses-para-regulamentar-estatuto/noticia/163662/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY2MzQ2NDk1MDQwMzAwODUyOTIyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNFAyaHirocrnE9C2KStwz3N9vo1cg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2019/09/06/pais/cuidador-informal-governo-tem-quatro-meses-para-regulamentar-estatuto/noticia/163662/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY2MzQ2NDk1MDQwMzAwODUyOTIyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNFAyaHirocrnE9C2KStwz3N9vo1cg
https://u7347566.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=mO6OqOCPEXpJmG4JmjThB34P5cvrWFPZyoz2FuBc7neAoLb1nAXS9ngAXsPQBiXfck87fp17o0TbMbIsg1-2BV-2FdQAX10g2jhb34XfL5tcpnV987GCqQDJCVm0AoD-2Fwh9WWOYs7G-2FTIrXRMJl-2BlivNR8iRcVazJ-2BN-2Bh7J7atBsX7F4A6IW1mOfjSO5qFHnpcr9F368WepMIA4T8d-2BYcpGerxRXH9E5DEz-2FhI-2Fa-2FlPNLxCM-2BD5fCGAqiHy-2FMkncW1xB_B0LmuhaM5XECNHHWeAQQ6QlJpSxJ5ZTWFavjo6qvIHBoKVHiLU0xLCqR3UUFSV4a8OJtCaYKtwcIb-2Bk5fNq3nt7GmdBqUVDrmkYZNR2F4lUzVHYCN4Tv8AJn0LhU4fgcbv6PrcHQl70D75MrNLWB8teYwOo0yG71oXCaorsrd6Ib4WnWoVWcR12SH99ml2jgozcK85CM4jnW7q5Ej3e7zlojS7aA4MGV8T0J-2Borwz-2B0-3D
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