
Recomendações do Relatório sobre CCI, Divulgado pelo Ministério da Saúde e feito
por um grupo de trabalho que avaliou a capacidade instalada e as necessidades em
cuidados continuados integrados

A rede  de  Cuidados  Continuados  Integrados  (CCI)  em  Portugal  continental  terá  de
continuar  a  desenvolver-se,  dando  prioridade  a  resolução  de  assimetrias,  sendo  as
regiões da grande Lisboa e Porto as mais necessitadas.

A recomendação faz parte de um relatório sobre CCI, hoje divulgado pelo Ministério da
Saúde  e  feito  por  um  grupo  de  trabalho  que  avaliou  a  capacidade  instalada  e  as
necessidades em cuidados continuados integrados, no continente.

Da análise concluiu-se que é preciso investir especialmente nos CCI de longa duração
(três  vezes  mais  do  que  nos  de  média  duração),  com  a  grande  Lisboa  a  ter  mais
necessidades, seguindo-se o grande Porto e depois as regiões de Entre Douro e Vouga,
Dão Lafões e Oeste, para cuidados de longa duração, e a Península de Setúbal, para
cuidados de média duração.

Diz o documento que a capacidade instalada na rede de CCI em termos de unidades de
tratamento  é  de  6.642  lugares  de  internamento  (não  contabilizando  105  camas
autorizadas no ano passado).

Em números absolutos é a região Norte a que concentra maior número de lugares, com o
Algarve  no  extremo  oposto.  “Contudo,  analisando  o  número  de  camas  por  100.000
habitantes maiores de 65 anos, verifica-se que a região com menor oferta é a de Lisboa e
Vale do Tejo e o Alentejo a que apresenta maior oferta”, explica-se no relatório.

Além de se alertar para a necessidade de mais camas no documento também se assinala
a  necessidade  de  reforçar  a  componente  de  ambulatório  da  rede  nacional  de  CCI,
apostando  nas  “respostas  de  proximidade”  e  contribuindo  para  a  manutenção  das
pessoas em casa. Até porque, escreve o grupo de trabalho, “a ênfase a nível internacional
está nestas formas alternativas de prestação de cuidados e não tanto em cuidados com
recurso à institucionalização dos doentes”.

Depois, diz-se ainda no documento, é necessário refletir e discutir as várias opções nesta
matéria,  desde  integrar  as  unidades  de  convalescença  nos  hospitais  ou  a  fusão  de
tipologias, como é preciso “agilizar o processo de referenciação de doente” para a rede de
CCI,  e  reforçar  a  articulação  entre  as  diversas  instituições,  “evitando  duplicação  de
domicílios ou dessincronização de esforços”.



 

1. No dia 6 de Outubro, realizou-se mais uma reunião de Direcção.

Entre outros assuntos, a Direcção:

- Agendou a inauguração das novas instalações da CNIS

- Apreciou o "manual da educação de 2013" e decidiu promover debates sobre o mesmo

- Aprovou o Programa de Ação e Orçamento para 2015

- Avaliou o encontro "as IPSS e a Saúde" e decidiu incluir iniciativas sobre o tema no programa de ação
para 2015 

- Decidiu ações no âmbito do "ano europeu para a conciliação da vida profissional e familiar"

- Pronunciou-se sobre a proposta da DGSS relativa à metodologia a adoptar na conversão dos acordos
atípicos em típicos

- Remeteu temas para a Comissão Permanente do Setor Solidário como o Protocolo de 2015, abertura
de candidaturas de apoio ao pré-escolar, regularização do pagamento da parte final do PARES

2. No  dia  7  de  Outubro,  prolongando-se  pelo  dia  seguinte,  decorreu  em  Viseu,  uma  ação  de

formação organizada pela CNIS e Universidade Católica  sobre “Avaliação de Desempenho”.

Estiveram representadas 18 IPSS num total de 27 participantes.

Formação de excelente qualidade, mantendo sempre o interesse e atenção dos formandos em todos os
momentos.

A União Distrital pretende levar a efeito uma segunda ação, para responder ás inscrições iniciais que
rondaram as 60.

3. No dia 10 de Outubro, em Lisboa, a UDIPSS Lisboa promove um momento de reflexão e debate

sobre o papel reservado pela UE para o sector solidário,  a dimensão da sua participação no
crescimento  económico  e  na  criação de  emprego e  a  resposta  que,  em termos  europeus e
nacionais, se espera no contexto da Estratégia Europa 2020, que contou com a presença do
Presidente da CNIS no painel “A visão e o papel das IPSS”.

4. No dia 15 de Outubro, e depois de há um ano se ter candidatado ao programa Eco-Escolas no
sentido de  promover  a  educação ambiental,  numa lógica intergeracional,  e  na sequência  de
diversas  atividades,  iniciativas  e  projetos  desenvolvidos,  a  ENGENHO-Associação  de
Desenvolvimento  Local  do  Vale  do  Este  viu  todo  o  seu  trabalho  reconhecido  através  da
atribuição  da  Bandeira  Verde,  pela  secção  Portuguesa  da  Fundação  para  a  Educação
Ambiental/Associação Bandeira Azul da Europa.
Ao longo  do ano as  crianças  e  seus  familiares,  bem como idosos  e  colaboradores,  seguindo  um
programa  e  metodologia  específicos,  foram sensibilizados,  divulgaram e  adquiriram boas  práticas
relacionadas com o uso da água, a energia, os resíduos, os recursos naturais e espaços verdes.



5. Nos dias  15,  16  e  17  de  Outubro a ARIFA inaugura  a 5ª  Edição da  Feira  de  Emprego e da
Formação do Seixal, com a organização conjunta com o Centro Paroquial de Bem Estar Social da
Arrentela.

Esta feira terá lugar no Rio Sul Shoping – piso 0 Torre da marinha-Seixal.

6. No dia 19 de Outubro, FNERDM organiza a 2ª Caminhada pela Saúde Mental, às 10h30 na Doca
de Alcântara,  cujo principal objetivo é sensibilizar a comunidade para as questões da Saúde Mental,
incentivando a participação ativa em iniciativas de combate à exclusão e ao estigma, promovendo a
valorização do individuo com experiência de doença mental, bem como a sua inclusão social.

7. No dia 20 de Outubro, no Hotel Cinquentenário em Fátima, realiza-se a sessão de Encerramento
do Projecto FAS3, que contará com a presença do Senhor Secretário de Estado da Solidariedade
e da Segurança Social, Dr. Agostinho Branquinho.

Na ocasião serão entregues os diplomas aos formandos do curso de gestão para dirigentes.

8. No dia 24 de Outubro o Serviço Social do Centro Hiospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho realiza,

no Auditório do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia,   as  1ªs Jornadas de Serviço Social
“Desafios e Mudanças à Prática do Serviço Social”

Informações em: www.chvng.min-saude.pt  ou jornadasservicosocial2014@chvng.min-saude.pt

9. No  dia  24  de  Outubro  a   União  das  Mutualidades  Portuguesas  assinala  com  cerimónia

comemorativa o Dia Nacional do Mutualismo, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

http://www.chvng.min-saude.pt/
mailto:jornadasservicosocial2014@chvng.min-saude.pt


COMISSÃO PERMANENTE DO SECTOR SOLIDÁRIO

Integram neste momento a Comissão Permanente do Sector Solidário, presidida pelo
Ministro e Secretário de Estado da Segurança Social, para além dos três líderes União
das Misericórdias,  CNIS,  Mutualidades,  Presidente  do  ISS,  DGSS,  os  Secretários  de
Estado da Administração Escolar e o Secretário de Estado da Saúde.

LINHAS DE CRÉDITO I e II

Foi  acordada  a  prorrogação  de  prazo  de  duração  destas  Linhas,  conforme  acordo
celebrado entre o IGFSS e a CEMG, prolongando-se assim até ao período máximo de
126 meses.

As Instituições que pretendam aderir às novas condições deverão, junto do respectivo
Gestor de conta, proceder ao respetivo pedido e aditar o contrato já celebrado.

Para obtenção de informações adicionais sobre a referida prorrogação de prazo devem
dirigir-se junto da instituição bancária.

FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SECTOR SOLIDÁRIO

Estão publicitadas no site  da  CNIS e no site  da Segurança Social  as listagens das
candidaturas  a financiar  e  a  não financiar  pelo Fundo de  Reestruturação do Sector
Solidário, por deliberação do Conselho de Gestão de 29 de Julho.

Está  disponível  em www.cnedu.pt o  estudo  “Estado  da  Educação  2013”
apresentado no Conselho Nacional de Educação.

http://www.cnedu.pt/




 



 

 

O Centro Social de Santa Maria de Sardoura, Instituição Particular de 

Solidariedade Social do concelho de Castelo de Paiva, entidade acreditada pela DGERT 

e entidade formadora externa do IEFP criou o projeto INTEGRAR PARA INCLUIR.  

Este projeto surgiu da intervenção do Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

na área da deficiência, muito em particular na formação profissional no âmbito da 

tipologia 6.2 do POPH – qualificação de pessoas com deficiências e incapacidades – cujo 

organismo intermédio é o IEFP e mais recentemente de um estudo / diagnóstico que a 

entidade desenvolveu nesta área com uma amostra que ultrapassou os 400 cidadãos 

portadores de deficiências e/ou incapacidades inqueridos. 

O projeto INTEGRAR PARA INCLUIR e o referido estudo sobre a deficiência em Castelo 

de Paiva foram apresentados na Rede Social de Castelo de Paiva com a presença de 

representantes da Segurança Social (CRSS de Aveiro), Dr.ª Cristina Vasconcelos, do IEFP 

representado pela Diretora do Centro de Emprego de Penafiel, Dr.ª Cândida Novais, de IPSS’ s e 

Associações do concelho de Castelo de Paiva. 

É nossa preocupação o pós formação, momento em que o formando conclui o 

seu projeto formativo e procura uma oportunidade no mercado de trabalho para aplicar 

as competências adquiridas. Neste contexto é necessário continuar a manter uma 

relação de proximidade que permita, também, dar continuidade ao projeto de 

desenvolvimento sócio pessoal, mantendo rotinas e competências adquiridas ao longo 

do projeto formativo que de outra forma se esvaziam no tempo. 

Assim, surgiu este projeto que, atualmente, conta com uma bolsa de 77 pessoas 

portadoras de deficiências e / ou incapacidades aptas para serem inseridas no mercado de 

trabalho com competências escolares e profissionais adquiridas na área administrativa, 

jardinagem, serviços de apoio a crianças e jovens, geriatria, empregado de mesa, agricultura e 

cozinha; conta, também, com uma outra bolsa de 20 beneficiários que, não reunindo todas as 

condições necessárias para a integração profissional, podem ser recrutadas para trabalhos 

ocupacionais. 

O Centro Social de Santa Maria de Sardoura encontra-se a divulgar e a sensibilizar o meio 

empresarial para a aplicação deste projeto com o apoio de medidas ativas do IEFP, entre outras. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatura Projetos 2014 
Abrace esta missão e leve um sorriso a quem mais precisa! 
Podem participar neste concurso todas as entidades coletivas sem fins lucrativos e as entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde que integrem o Serviço Nacional de Saúde, cujos 
projetos se insiram no âmbito da melhoria das condições de vida de crianças e seniores e da luta 
contra a fome. De entre os vencedores, será distinguido pelo menos um projeto por cada distrito 
concorrente. 

Envie a sua candidatura, até 15 de outubro 2014 para: missao.sorriso@sonaemc.com. Os 
Projetos Vencedores serão conhecidos no primeiro trimestre de 2015. 
Para esclarecimento de dúvidas ligue 21 982 25 92. 

 
 

 A  SIC  Esperança  lança  a  5ª  edição  do  Prémio  SIC
Esperança  -  Rock  in  Rio  Escola  Solar.  A  verba  do
financiamento é gerada através da venda de eletricidade
produzida  por  painéis  solares  instalados  pelo  país,

aquando da edição de 2008 do Rock in Rio Lisboa e do concurso Escola Solar. 

As candidaturas decorrem entre 6 de Outubro e 10 de Novembro.

Os projetos candidatos devem ter como objetivos a melhoria da qualidade de vida, em
particular de pessoas socialmente desfavorecidas, integrados no conceito da temática
anual da SIC Esperança. Para 2014 a temática é o empowerment e o prémio é de 20.000
euros. As candidaturas estão abertas de 6 de outubro a 10 de novembro.

 Consultar o regulamento e ficha de candidatura em anexo em www.sicesperanca.pt

 

http://www.sicesperanca.pt/


Este ano decorre a X edição da MANIFesta - 
Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento 
Local e da Economia Social e Solidária, entre os 
dias 9 e 12 de Outubro, em Santarém, 
celebrando-se simultaneamente o 20.º 
aniversário deste evento 

 



A CNIS já possui página no Facebook. 
Pretende ser um local de divulgação de atividades da própria CNIS, das suas associadas bem
como dos seus parceiros institucionais. 

Pretende ser um espaço dinâmico com divulgação rápida de conteúdos e, também de partilha de
informação. 

Num espírito de respeito e de boa educação institucional,  solicita-se que sigam estas normas
tornando esta página um espaço saudável de partilha entre todos. 

Como em todas as páginas institucionais todos os comentários e posts serão analisados e serão
retirados conteúdos considerados inadequados, sem relação com as publicações ou que sejam
considerados ofensivos. 

A página da CNIS poderá ser encontrada em: 

http://www.facebook.com/cnis.ipss 

Visitem a página, façam gosto e partilhem as vossas/nossas experiências e atividades.

 


