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ENCONTROS 
APRESENTAÇÃO 

Protocolo de 
Cooperação 2015/16 

Circulares 4 e 5 
Dec. Lei nº 172-A/2014 

 
 
Évora: 26 Março 
   (14:30-18:00) 

 

 

Auditório da DGEstE, no edifício sede do CDSS 

Rua Ferragial do Poço Novo, 22 

 

 
 
  
-------------------------------------------------------------
Reunião com a FEPCES 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 10 de Março 
 
A CNIS fez-se representar na reunião por João 
Dias, José Casaleiro e Henrique Rodrigues. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
Encontro Apresentação do Protocolo de 
Cooperação 2015/16, das Circulares 4 e 5 e 
do Dec. Lei nº 172-A/2014 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 12 de Março, Vila Real 
 
Perante uma plateia de cerca de 130 dirigentes 
e técnicos das IPSS associadas dos distritos 
de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Porto e 
Vila Real, decorreu a 2ª sessão cujos temas 
contaram com o contributo de Eleutério Alves 
e dos assessores da CNIS, Filomena Bordalo 
e Henrique Rodrigues. 
A UDIPSS de Vila Real esteve representada 
por Luís Correia. 
 
Das diversas intervenções, resultaram 
algumas informações/alertas, como a 
necessidade da revisão dos Estatutos até 17 
de Novembro, os serviços do SAD e os 
constrangimentos da plataforma, o pedido de 
restituição do IVA suportado com a aquisição 
de bens e serviços de alimentação e bebidas 
no âmbito das atividades sociais e as 
condições de sujeição das IPSS ao CCP.  
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
Conferência Europeia ARPI 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 17 de Março, entre as 09.30h e as 
17h30, na Biblioteca Municipal de Palmela 
(Largo de São João Baptista, Palmela) 
 
Esta Conferência é promovida pela IPSS 
“Questão de Equilíbrio – Associação de 
Educação e Inserção de Jovens”, como 
promotora do Projeto Europeu ARPI - 
Atividades de Risco e Pedagogia Institucional. 
Inscrições através do email: 
questao.equilibrio@mail.com, para contactos 
adicionais utilize 918203017/265522332. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
Ações de Rastreios Gratuitos à Acuidade 
Visual e à Audição 
------------------------------------------------------------- 
Dia: 17 de Março das 09h00 às 13h00 no 
Centro de Exposições de Odivelas  
 
Uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Odivelas através do Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania e que é dirigida à 
população em geral. 
 
------------------------------------------------------------- 
Evento intermédio do projeto “Cuidar de 
Quem Cuida” do CASTIIS  
------------------------------------------------------------- 
Dia: 18 Março, pelas 14.00h, no auditório da 
Biblioteca Municipal de Santa Maria da 
Feira. 
 
O evento contará com a participação dos 
vários parceiros dos municípios, possibilitando 
a partilha de boas práticas e das diferentes 
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experiências e estratégias implementadas no 
que toca à intervenção com cuidadores 
informais de pessoas com demência. 
Inscrição gratuita mas obrigatória até 16 de 
Março, contactos, telf 938 343 804 
email: cuidardequemcuida@castiis.pt 

 

 
------------------------------------------------------------- 

Lançamento do livro "Palco da Loucura" 

------------------------------------------------------------- 

Dia: 18 de março, pelas 21:30h, na Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 

na Rua Delfim Maia, nº 405, Porto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

Ação de Formação "Maus Tratos em 

Crianças - Avaliação e diagnóstico: 

Instrumentos de avaliação do risco e do 

perigo" 

------------------------------------------------------------- 

Dias: 26 de março e 28 de abril de 2015, no 

CCP - Centro Cultural de Poiares 

 

Uma iniciativa da CPCJ de Vila Nova de 
Poiares e é dirigida a elementos das CPCJ's, 

autoridades policiais, professores, médicos, 

enfermeiros, IPSS's, ONG's e demais 

interessados pela temática. 

 

A participação é gratuita, mediante inscrição 

prévia até ao dia 23/03/2015, disponível online 

:http://goo.gl/E1nVxb. 

Para mais informações e/ou esclarecimentos, 

pode contactar a CPCJ de Vila Nova de 

Poiares, através do telefone 239 420 850 ou 

do email: cpcjvnpoiares@sapo.pt

.

 

 
 

Relatório Único 

Ano 2014 

Para resposta ao Relatório Único deve aceder aqui. 

Todos os documentos de apoio ao preenchimento estão disponíveis no sítio do GEE.  
 

A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2014, vai decorrer entre 16 de Março a 15 de 

Abril de 2015, de acordo com o previsto na Portaria n.º 55/2010 de 21 de Janeiro.  

 

 

 
 

 

 
 Benefício fiscal da consignação de quota do IRS (n.ºs 4 e 6 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001 

de 22 de Junho) 

ENTIDADES COM PROCESSO DEFERIDO PARA O ANO FISCAL DE 2014 (dados de 2015-02-26) 

 

 

              http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/001D01F0-19AA-4942-A54E-     

7BE37A7C3DA9/0/Consignacao_colecta_IRS_Lista_entidades.xls 

 

 
 

 

mailto:cuidardequemcuida@castiis.pt
https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
http://www.gee.min-economia.pt/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/001D01F0-19AA-4942-A54E-%20%20%20%20%207BE37A7C3DA9/0/Consignacao_colecta_IRS_Lista_entidades.xls
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/001D01F0-19AA-4942-A54E-%20%20%20%20%207BE37A7C3DA9/0/Consignacao_colecta_IRS_Lista_entidades.xls
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, foi uma das vencedoras do prémio BPI 

Séniores 2014 com o projeto “Cuidar para Re(abilitar)” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Após a conclusão de uma sala adaptada para o funcionamento do projeto, iremos dar início no dia 9 

de março. 

O projeto pretende ser uma resposta diferenciada e personalizada trabalhando o utente no seu todo. 

O projeto “Cuidar para Re(abilitar) tem como público-alvo direto 120 utentes, dos quais 100 são do 

nosso Serviço de Apoio Domiciliário e 20 utentes prioritários sinalizados pela Junta de Freguesia de 

Tavira. 
Dado o grau de dependência de cada utente centrado na sua autonomia, comprometendo a 

participação nas atividades de vida diária e meio envolvente, assim, disponibilizamos uma sala 

adaptada e equipa técnica composta por: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga Clínica, 

Nutricionista, Assistente Social e Animadora Sócio Cultural para proporcionar classes de movimento, 

atividades de vida diária, avaliação psicológica e estimulação de memória, atividades neuro sensoriais 

e psicomotoras, animação sócio cultural e avaliação nutricional, consoante as necessidades de cada 

utente. 

Para a população em geral, por parte do Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social, 

será realizada consultadoria aos utentes com grau de dependência, pretendendo-se o levantamento 

das barreiras arquitetónicas, das dificuldades de mobilidade existentes no seu domicilio, e efetuar 

uma proposta de adequação do mesmo às suas necessidades, quando se tratar de pequenas obras 

como por exemplo, a colocação de barras e rampas a Delegação de Tavira da Cruz Vermelha 
Portuguesa dispõe de um Pedreiro para fazer essas obras, assim como, alterar a disposição do 

mobiliário, quando se tratar de grandes obras serão referenciadas às respostas sociais existentes no 

concelho. 

Verificamos também o desconhecimento por parte do cuidador (familiar), na prestação de cuidados 

básicos ao utente, assim iremos prestar informação de nutrição por parte da Nutricionista, cuidados 

de higiene dada por um Enfermeiro, posicionamento e mobilidade dada por um Fisioterapeuta e apoio 

psicológico ao idoso dado por a Psicóloga Clínica. 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 
PRÓXIMAS REUNIÕES DA CNIS 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 
 
No dia 14 de Março, Fátima, Assembleia Geral da CNIS, para:  
 

 Apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2014; 

 Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do 
ano 2014; 

 Apreciação e votação do relatório de Atividades e Contas do ano 2014
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PORTARIA N.º 71/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 48/2015, SÉRIE I DE 2015-03-10 

Ministérios da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
       
     Aprova o modelo de ficha de aptidão para o trabalho e revoga a Portaria n.º 299/2007, de 16 de março 

 

 

DECRETO-LEI N.º 37/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 48/2015, SÉRIE I DE 2015-03-1066702119 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, estabelece o     
regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais 

 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 11-B/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 48/2015, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2015-03-1066702
133

 
   Presidência do Conselho de Ministros 
 

 Autoriza o Instituto de Segurança Social, I. P., a realizar a despesa com a aquisição de bens alimentares, 
no âmbito do Programa Operacional Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados (2014-2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66702118/details/maximized?p_auth=PmAN4Dka
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518621/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66702119/details/maximized?p_auth=wo7oAFNk
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66702133/details/maximized?p_auth=wo7oAFNk
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/66702133/details/maximized?p_auth=wo7oAFNk
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XI Congresso Nacional do Mutualismo 
A Afirmação do Mutualismo – Modernização e Expansão 

10, 11 de julho 2015, no Europarque, Santa Maria da feira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lino Maia 


