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Retificação da Portaria nº 290/2019, de 5 de setembro 

- Cria o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos So-

ciais - 2.ª Geração) 

 
1 — No Ponto 25.2.4 do Regulamento constante do Anexo, deve 
ler -se: 

 
«Em sede de encerramento do projeto, se detetadas situações de 
incumprimento, designadamente através da aquisição de equipa-
mento móvel não elegível, sendo o montante apurado deduzido 
ao financiamento público previsto no n.º 27.13, exigindo -se à en-
tidade promotora a restituição do montante remanescente, sem-
pre que esta verba se mostre insuficiente.» 
 
2 — No Ponto 27.1 do Regulamento constante do Anexo, deve ler 
-se: 

 
«Os pagamentos, à entidade promotora, do financiamento público relativo a despesas realizadas são efe-
tuados mediante apresentação ao ISS, I. P., do pedido de pagamento e da listagem das despesas reali-
zadas, por rubrica, na qual constem número de conta e lançamento na contabilidade geral, a descrição 
das despesas, o tipo de documento e, no prazo máximo de 22 dias úteis, contados a partir da data do 
pagamento do financiamento público, do documento justificativo de pagamento, 
o número do documento, o valor do documento, o valor imputado ao projeto, a data de emissão, a identi-
ficação do fornecedor e o seu Número de Identificação Fiscal (NIF).» 
 
 

 

       

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

Portaria n.º 380/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10-18 
Portaria que procede à primeira alteração ao Regulamento de Registo das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Âmbito da Ação Social do Sistema de Segurança Social, anexo à Portaria n.º 

139/2007, de 29 de janeiro, e que dela faz parte integrante. 
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https://dre.pt/home/-/dre/124457188/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468549/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518043/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518043/details/normal?l=1
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Portaria n.º 371/2019 - Diário da República n.º 197/2019, Série I de 2019-10-14 

Regula os termos de funcionamento da Linha Nacional de Emergência Social, adiante designada LNES 

 Monofolha LNES aqui 

 Guia prático (ISS,I.P) aqui 

 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Declaração de Retificação n.º 53/2019 - Diário 
da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10-
18 

Retifica a Portaria n.º 290/2019, de 5 de setem-
bro, do Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial, que cria o Programa de Alargamento da 
Rede de Equipamentos Sociais - 2.ª Geração, pu-
blicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 170, 
de 5 de setembro de 2019 

 

 
 
Decreto-Lei n.º 153/2019 - Diário da República 
n.º 200/2019, Série I de 2019-10-17 

Altera o prazo de garantia para acesso ao subsí-
dio social de desemprego 

Assembleia da República 
 
Lei n.º 123/2019 - Diário da República n.º 
201/2019, Série I de 2019-10-18 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de novembro, que estabelece o regime ju-
rídico da segurança contra incêndio em edifícios. 

 
 

 
 

 
Aviso POISE-38-2019-24 
TO 3.24 - Qualificação do Sistema Nacional de  
Intervenção Precoce na infância (SNIPI) 
 

Candidaturas até 25 de novembro de 2019. 

 
Prorrogado, até 31 de outubro, prazo de candidatura a financiamento no âmbito do FAMI  
Aviso 74/FAMI/2019.  
Este Aviso permite parceria com entidades da sociedade civil. 
 
 
 

 

 
 
Consulta Pública  
Avaliação do apoio do FSE à Inclusão Social 

 
Está atualmente a decorrer uma Consulta Pública 
on-line sobre o Apoio do Fundo Social Europeu 

(FSE) à Inclusão Social acessível a todas as par-

tes interessadas e aos cidadãos em geral. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125235026/details/maximized?serie=I&day=2019-10-14&date=2019-10-01
http://www.seg-social.pt/documents/10152/3928282/Monofolha_LNES_144/c4a62acd-bf58-4c65-a7d0-7a7920c11cc7
http://www.seg-social.pt/documents/10152/27217/N38_LNES/652c361e-4460-419f-97fd-3dde5ddab962
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468545/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468545/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468545/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124457188/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125417313/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125417313/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468543/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468543/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439866/details/normal?l=1
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/97317/AAC_TO+3.24+SNIPI+-+POISE-38-2019-24.pdf/e6172582-151e-45e1-97bb-f0883398b2e1
https://www.dge.mec.pt/noticias/prorrogacao-do-prazo-de-candidatura-financiamento-no-ambito-do-fami-fundo-para-o-asilo
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/222893/Aviso_74_PEI_FAMI_2019_Versao_Integral.pdf/50a912ec-dd1c-45e7-a826-fd6e794d934f
https://www.portugal2020.pt/content/consulta-publica-sobre-o-apoio-do-fse-inclusao-social
https://www.portugal2020.pt/content/consulta-publica-sobre-o-apoio-do-fse-inclusao-social
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Demonstração de interesse para funcionamento de Centros de Alojamento de Emergência Social 
(CAES)  

 
No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) 
2017-2023 foi aprovado o Plano de Ação 2019-2020, o qual prevê o reforço das estruturas de alojamento 
de emergência existentes. 

 
Por outro lado, e de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na 
primeira metade de 2017 mais de 105.000 refugiados e migrantes entraram na Europa, necessitando 
aqueles que chegam ao nosso país de condições adequadas de acolhimento. 

 
Neste contexto, e nos termos previstos no artigo 28.º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na redação 
atual, o Instituto da Segurança Social, I.P. pretende estabelecer novos protocolos com as entidades 
que manifestem interesse em assegurar o funcionamento de Centros de Alojamento de Emergência 
Social (CAES), destinados designadamente a pessoas em situação de sem-abrigo e a refugiados. 

 
Neste sentido, informamos as nossas associadas que decorre até 31 de outubro de 2019 a fase de for-
malização de pedidos à demonstração de interesse com vista ao funcionamento dos Centros de Aloja-
mento de Emergência Social (CAES). As instituições que reúnam condições para o desenvolvimento 
desta resposta social, devem formalizar o seu pedido através do preenchimento e envio do “Formulá-
rio Projetos Inovadores 2019”, disponível no site da Segurança Social, para o e-mail ISS-PRO-

COOP@seg-social.pt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual I Alimentação Sau-
dável dos 0 aos 6 anos - Li-
nhas de Orientação para 
Profissionais e Educadores 
Abrir documento aqui  

 

 
Norma nº 007/2019 de 
16/10/2019 
Higiene das Mãos nas  
Unidades de Saúde 
Abrir documento aqui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDIPSS-LEIRIA 
Seminário “Crianças e Jovens: Prevenção de acidentes e a Importância de dizer não” 
 
Dia: 29 de outubro, das 9h30 às 17h00, na sede da UDIPSS 
Inscrições aqui 
+ Informações 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 

 SÁUDE 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/formalizacao-de-pedidos-a-demonstracao-de-interesse-para-o-funcionamento-de-centros-de-alojamento-de-emergencia-social-caes-destinados-a-pessoas-em-si
mailto:ISS-PROCOOP@seg-social.pt
mailto:ISS-PROCOOP@seg-social.pt
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/alimentacao-saudavel-dos-0-aos-6-anos-linhas-de-orientacao-para-profissionais-e-educadores-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072019-de-16102019-pdf.aspx
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20190812-_criancas_e_jovens&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event5Yosft1e
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/leiria-a-criancas-e-jovens-prevencao-de-acidentes-e-a-importancia-de-dizer-nao/2019
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Feira de Solidariedade ASAS WEEKEND 

Resolução da Assembleia da República n.º 

27/ Médica da Fundação COI, promove 

Rastreios de Saúde Infantil gratuitos de Te-

rapia da Fala, Psicologia, Audiologia e In-

fantil gratuitos de Terapia da Fala, Psicolo-

gia, Audiologia e Pediatria, para crianças e 

jovens dos 0 aos 18 anos, nos meses de ou-

tubro e de outubro 

). 

 
UDIPSS-SANTARÉM 
Formação certificada “Liderar e Motivar Equipas de Cuidadores” 

   
   Dia:7 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas - Jardim das Rosas. 

Esta formação visa dotar os participantes de estratégias e conhecimentos para melhorar a prática de cui-
dados nas diferentes Respostas Sociais, e tem a duração 6 horas.  

Inscrições: aqui. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Tertúlia de comemoração do Dia Mundial do 
AVC “Como viver depois de um AVC 

 
Dia: 29 de outubro, pelas 17h30 
Uma iniciativa do Centro Social de Nespereira 

(Guimarães), com o apoio do Hospital da Se-
nhora da Oliveira. 
+ Info 

 

 
Rastreios de Saúde Infantil gratuitos de te-

rapia da Fala, Psicologia, Audiologia e Pedia-
tria, para crianças e jovens dos 0 aos 18 anos, 
nos meses de outubro e novembro)  
 
Uma iniciativa dos Serviços de Saúde da Fun-
dação COI, que se enquadra no âmbito do 

Plano de Atividades Transversais da institui-
ção para o ano de 2019. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Risco de pobreza ainda atinge mais de 17% dos 
portugueses ... 
Risco de pobreza ainda atinge mais de 17% 

dos portugueses (com áudio) ... Em declarações 
à Antena 1, o padre Lino Maia, presidente da ... 

 
 

 
A economia social "não pode estar de mão es-

tendida para o estado, é uma falta de dignidade 
do ...  
A UNITATE - Associação de Desenvolvimento 
da Economia Social organizou o Debate “A 

Concertação Estratégica no Território” que de-
correu esta ... 

 
Feira de Centro de Dia 
Dia: 25 de outubro, no Edifício Sede 

 
Outubro é o mês dedicado ao idoso e como 
tal, ao longo do mês o Centro Comunitário 
da Quinta do Conde irá preparar diversas 

atividades, a partir das 13h30 
 
 
 
1º Jantar Solidário do Centro Social da  
Paróquia de Esmeriz (V.N.Famalicão) 
Dia: 26 de outubro pelas 20h00, no Salão 

Paroquial de Esmeriz. 
 
 
Desfolhada D’Antigamente  

Organizada pelo Centro Social de S. Miguel 
da Gandra (Paredes) 
Dia¨26 de outubro 
 
 
 
 
 
 

 IMPRENSA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq-9XmAHGXk5N1RvOEgc60aH9F6yTtlTyw5iaaYLU-jGPxRA/viewform
https://forms.gle/UWSunEsw7iRiHkPC7
http://rotass.cnis.pt/comemoracao-do-dia-mundial-do-avc-tertulia-como-viver-depois-de-um-avc/
https://www.fundacao-coi.pt/em-destaque/651-clinicoi-rastreios-saude-infantil
https://www.mundialfm.pt/risco-de-pobreza-ainda-atinge-mais-de-17-dos-portugueses-com-audio/
https://www.mundialfm.pt/risco-de-pobreza-ainda-atinge-mais-de-17-dos-portugueses-com-audio/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocampanario.com/ultimas/regional/a-economia-social-nao-pode-estar-de-mao-estendida-para-o-estado-e-uma-falta-de-dignidade-do-setor-diz-antonio-costa-da-silva-c-som&ct=ga&cd=CAEYACoTOTU3MTc2MzMzMjMzMjA4MjE1NDIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHx5CDYFARhbXQWxXXIhil9aDDX2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocampanario.com/ultimas/regional/a-economia-social-nao-pode-estar-de-mao-estendida-para-o-estado-e-uma-falta-de-dignidade-do-setor-diz-antonio-costa-da-silva-c-som&ct=ga&cd=CAEYACoTOTU3MTc2MzMzMjMzMjA4MjE1NDIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHx5CDYFARhbXQWxXXIhil9aDDX2Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocampanario.com/ultimas/regional/a-economia-social-nao-pode-estar-de-mao-estendida-para-o-estado-e-uma-falta-de-dignidade-do-setor-diz-antonio-costa-da-silva-c-som&ct=ga&cd=CAEYACoTOTU3MTc2MzMzMjMzMjA4MjE1NDIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHx5CDYFARhbXQWxXXIhil9aDDX2Q
Centro%20Comunitário%20da%20Quinta%20do%20Conde
Centro%20Comunitário%20da%20Quinta%20do%20Conde
http://rotass.cnis.pt/1o-jantar-solidario-do-centro-social-da-paroquia-de-esmeriz/
http://rotass.cnis.pt/desfolhada-no-centro-social-paroquial-de-s-miguel-da-gandra-paredes/
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Crianças são as mais afetadas pela pobreza em 

Portugal e há cerca de 330 mil em risco  
Os dados mais recentes do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), relativos a 2017, mostram que 
o risco de pobreza entre as crianças e jovens até 
aos ... 
 

Envelhecimento. “A dignidade não tem limite de 
idade” 
Projetos Expresso. Prémios BPI “La Caixa” 
Seniores entregues esta tarde, no CCB, distin-
guiram 27 instituições portuguesas com um valor 
total de ... 
. 

 

 
 

 
 
30 de outubro Focus Group Projeto TFA – Theo Frame Accountability: Como promover a accounta-
bility no setor da economia social – o caso das IPSS? 

No âmbito deste projeto foi desenvolvida uma proposta de Framework de indicadores para análise integrada 
das dimensões social, financeira e económica das atividades das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que constitua uma ferramenta de avaliação da accountability destas instituições. Esta Framework 
carece de validação e, nesse sentido, a equipa de investigação convida aqueles que, pela sua atividade 
e experiência, possam ajudar nesta validação, participando ativamente no workshop/focus group a 
realizar na Universidade de Aveiro no próximo dia 30 de outubro, a partir das 14h00. 

 

 

 

 

 
Caso tenha interesse em participar no evento, contribuindo para delinear, da melhor forma, a Framework 
de indicadores e assim ajudar a atingir os objetivos do projeto, tornando realidade a criação, implementação 

e manutenção da Framework em apreço, enderece a sua demonstração de interesse para o email p.tfa.ge-
ral@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso tenha interesse em participar no evento, contribuindo para delinear, da melhor forma, a Framework 
de indicadores e assim ajudar a atingir os objetivos do projeto, tornando realidade a criação, implementação 
e manutenção da Framework em apreço, enderece a sua demonstração de interesse para o email p.tfa.ge-
ral@gmail.com 
 

 DIVERSOS 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ptjornal.com/criancas-sao-as-mais-afetadas-pela-pobreza-em-portugal-e-ha-cerca-de-330-mil-em-risco-485870&ct=ga&cd=CAEYACoTMzEwMTI1NjAzNjU4NjY5ODkzMzIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNF1jKECbT8BgfyIZy1qu2AhAmBnfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ptjornal.com/criancas-sao-as-mais-afetadas-pela-pobreza-em-portugal-e-ha-cerca-de-330-mil-em-risco-485870&ct=ga&cd=CAEYACoTMzEwMTI1NjAzNjU4NjY5ODkzMzIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNF1jKECbT8BgfyIZy1qu2AhAmBnfw
https://expresso.pt/economia/2019-10-17-Envelhecimento.-A-dignidade-nao-tem-limite-de-idade
https://expresso.pt/economia/2019-10-17-Envelhecimento.-A-dignidade-nao-tem-limite-de-idade
mailto:p.tfa.geral@gmail.com
mailto:p.tfa.geral@gmail.com
mailto:p.tfa.geral@gmail.com
mailto:p.tfa.geral@gmail.com
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INEWS | Revista trimestral do INE  

 
Primeiro inquérito ao setor da  
Economia Social 

 
Com esta operação estatística, pretende-se 
caracterizar o setor da Economia Social, res-
pondendo a questões como: Quais as ativi-
dades desenvolvidas por estas entidades? 
Qual a composição interna destas entida-
des? Que relações têm estas entidades com 
as entidades do setor público e privado? 
Qual o modelo de relação laboral praticado 
por estas entidades? Qual o papel que de-
sempenha o voluntariado na direção e no de-
senvolvimento da atividade destas entida-
des? Qual a qualificação e nível médio de re-
munerações dos trabalhadores, colaborado-
res e dirigentes destas entidades? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/10/INE.png
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Fórum da Juventude do UNODC 2020 

Terá lugar em Viena, à margem da 63ª sessão da Comissão de Estupefacientes (CND) em março de 2020. 
O Fórum da Juventude é um evento anual que procura juntar os jovens lideres mais ativos na área da 
prevenção e promoção da saúde de todo o mundo, proporcionando-lhes uma plataforma de intercâmbio de 
ideias e visões sobre proteção e promoção da saúde e do bem-estar dos seus pares, de modo a reforçar 
as suas competências para esse tipo de atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dia Nacional da                                                                        I     20.outubro 

 
                           (Instituído pela Resolução da Assembleia da República n.º 27/2014) 

 
 
 

 

Lino Maia 


