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» Seminário “Garantir os Valores com Sustentabilidade Financeira – Desafio para as Instituições”
A CNIS promove, no próximo dia 7 de junho, em Vila Real, no âmbito da XIII Festa da Solidariedade, o
Seminário “Garantir os Valores com Sustentabilidade Financeira – Desafio para as Instituições”.
O evento, que decorre na parte da manhã nos claustros do edifício do antigo Governo Civil de Vila Real (no
n.º 3 do Largo Conde de Amarante), conta com a participação de Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Henrique Rodrigues, Assessor da Direção da CNIS, Marco António
Costa, ex-Secretário de Estado da Segurança Social e Nuno Mota Pinto, Vogal da Comissão Executiva do
Banco Montepio.
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A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória aqui
IPSS
Imprensa
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Inscrição para Lisboa aqui
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» Portal das Matrículas | Ofício DGEEC
Ao tomar conhecimento do ofício enviado, a 8 de
abril de 2019, pela Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência (DGEEC) às instituições com
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, informando da necessidade de registo das matrículas e
renovações de matrículas no respetivo portal, a
CNIS contactou, de imediato, o Ministério da Educação no sentido de esclarecer esta obrigatoriedade. No ano letivo passado, aquando do pedido
para o Recenseamento Escolar, a CNIS já havia levado este assunto ao Grupo de Trabalho em fun-

ções no âmbito da Educação Pré-Escolar, tendo ficado definida a necessidade de uma articulação
prévia a estes pedidos com as Entidades Representativas da Rede Solidária que não se verificou.
Apesar da insistência já realizada, até ao momento,
a CNIS ainda não obteve o esclarecimento solicitado, pelo que se informa todas as associadas no
sentido de não procederem ao preenchimento até
alguma orientação em contrário.
Desta orientação agora veiculada será dado conhecimento ao Ministério da Educação.

LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 66/2019 - Diário da República n.º

Decreto-Lei n.º 67/2019 - Diário da República

97/2019, Série I de 2019-05-21
Altera as regras aplicáveis à intimação para a execução de obras de manutenção, reabilitação ou
demolição e sua execução coerciva

n.º 97/2019, Série I de 2019-05-21
Procede ao agravamento do imposto municipal
sobre imóveis relativamente a prédios devolutos em zonas de pressão urbanística

Planeamento
Portaria n.º 159/2019 - Diário da República
n.º 99/2019, Série I de 2019-05-23
Sexta alteração ao Regulamento Específico
do Domínio do Capital Humano, aprovado em
anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de
março

Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e Saúde - Gabinetes dos Ministros da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e da Ministra da Saúde
Despacho n.º 5127/2019 - Diário da República n.º
99/2019, Série II de 2019-05-23
Nomeação dos Representantes à Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.
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» Aviso M1420-42-2019-14
Madeira 14-20 - Programa Operacional Regional da Madeira
Investimentos em infraestruturas socais
Candidaturas até: 28-06-2019

» ALG-32-2019-06
Intervenções integradas em territórios vulneráveis - TEIP, PIEF, Mais Sucesso
Candidaturas até: 21/06/2019

» O PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego prorrogou o prazo para submissão de
candidaturas à Tipologia de Operações 3.10 - Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS
4G). até às 18h00 do próximo dia 30 de maio o prazo para candidaturas ao AVISO Nº POISE-322019-09

FISCALIDADE
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Despacho 217/2019 - XXI
Prorrogação do prazo da entrega da declaração
Modelo 22 até 30 de junho de 2019

SEGURANÇA SOCIAL

» Informação Estatística da Segurança Social
Prestação Social Para a Inclusão
 Dados Anuais Prestação Social Para a Inclusão 2017_a_2018
 Dados Mensais Prestação Social Para a Inclusão Abr.2019

» Guia Prático
Prestação Social para a Inclusão – Componente Base e Complemento
(atualizado á data de 23.maio.2019)

Disponível novo simulador de créditos de formação
A ACT disponibiliza mais um serviço aos seus utilizadores: o simulador de créditos de formação.
Este simulador vem dar resposta a uma necessidade sentida pelas pessoas que procuram o serviço informativo da ACT para saber como se calculam os valores previstos na lei resultantes do direito à formação
para as situações de cessação dos contratos de trabalho.
Aceder ao simulador
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-AVEIRO
Ação de Formação
“O Novo Regime do Maior Acompanhado:
As Principais Alterações”

UDIPSS- AVEIRO
Seminário “O Impacto do DL 28/2019 de
15/02 no Quotidiano das IPSS”

Dia: 28 de maio, das 9h30 às 16h30
Local: Casa da Comunidade Sustentável

Dia: 11 de junho, das 9h40 às 16h30
Local: Casa da Comunidade Sustentável em
Aveiro

Inscrições aqui

Inscreva-se aqui

Ciclo de Palestras “Os Jovens de Agora… perspetivas e Desafios”
27 de maio a 1 de junho I 09h20 – 13h00
Auditório da Casa Municipal da Cultura de Seia
Uma organização do Solar do Mimo-Centro de Acolhimento Temporário de
Jovens

Concerto de Primavera
31 de maio I 21h00
Santuário da Familia na Fundação Betânia-Centro Apostólico de Acolhimento e Formação
Este concerto irá contar com a participação do Coral Chanterie Cantiléne
(frança) e do Coral Brigantino Infantil & Infantojuvenil
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“Perturbações psiquiátricas: Conhecer para cuidar”
1 de Junho I 18h00
Auditório Vita, em Braga
A comemoração dos 20 anos da Associação de Apoio à Saúde Mental "O
Salto", tem como parceiros o Rotary Clube de Braga Norte e a Câmara Municipal de Braga.
Programa e informações sobre o jantar aqui

Jantar Anual da CAID-Cooperativa e Apoio á Integração do deficiente
7 de junho I 20h00
Fábrica da igreja de Santo Tyrso
Bilhetes à venda (25 €, valor a reverter para a instituição -crianças até aos 5 anos
não pagam, dos 6 aos 12 pagam 50%) em: CAID - Cooperativa de Apoio à
Integração do Deficiente; Balcão Único da Câmara Municipal de Santo Tirso
e Loja Interativa do Turismo

III Festa da Comunidade – Jantar de Angariação de Fundos
15 de junho I

19h00

Praça São Sebastião, em Izeda
Uma iniciativa do Centro Social Paroquial de Izeda, que conta com a generosidade e cooperação pela promoção de uma melhor qualidade de vida da
População Idosa que apoia.
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 Iniciativa do Centro de Estimulação para Pessoas com Demência da Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro
(concelho d e Oliveira de Azeméis)
Ação de sensibilização “Sinais de Alerta Doença de
Alzheimer”
Dia 30 de maio I 18h30 – 19h30
Entrada gratuita, inscrição obrigatória
e
Ações de Psicoeducação para Cuidadores Informais de
Pessoas com Demência
Entre os dias 5 de Junho e 9 de Outubro

IPSS–FORMAÇÃO
 Escola de Cuidadores do Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide,
Sessão formativa sobre “Estratégias para a redução do
sal na alimentação
28 de maio I sessões: 10h30 e 14h00
Inscrições gratuitas, obrigatórias e limitadas a 15 participantes/sessão até 24 de maio (aqui)

 Iniciativa da UNITATE, através da IPSS Social Training
LAB, com a parceria da UDIPSS-Évora
Sessão formativa “Gestão do Stress e Gestão de
Conflitos”
31 de maio I 09h30 às 17h00
Inscrições aqui
 Iniciativa da ASAS-Associação de Solidariedade e Acção
Social de Santo Tirso
Formação: Temas da Terapia Familiar: o Questionário Circular
Formação: Comunicação em Serviço Social
Formação: LGBTI e Intervenção Social
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IMPRENSA
Lei do RGPD pronta a ser votada em plenário
“no início de junho ...
Os diplomas que adaptam o RGPD à jurisdição
portuguesa deverão ser votados em plenário "no início de junho", ou seja, mais de um
ano ...

“Enquanto houver uma criança sem proteção,
não podemos achar que estamos a agir bem”
“Enquanto houver uma criança sem proteção,
não podemos achar que ... de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
(CNPDPCJ).

Trabalhadores das Misericórdias e IPSS convocam greve para 7 de junho
Os trabalhadores da União das Misericórdias Portuguesas, das Misericórdias e das Instituições Particulares de Solidariedade Social entregaram um ..

DIVERSOS
XIII Jornadas Sociais de Lousada
Dia: 31 de maio
Local: auditório municipal
Inscrições aqui

IV Encontro de Centros Sociais Paroquiais da
Vigararia do Seixal
Dia: 7 de junho, pelas 10h30
Local: Parques das Lagoas, Fernão Ferro

» Comité Económico e Social Europeu
Contributo das empresas da economia social para uma Europa mais coesa e democrática
PARECER
O Comité Económico e Social da União Europeia
(CESE) acaba de adotar o relatório do VicePresidente da Social Economy Europe e responsável
pelo grupo de economia social do CESE, Alain
Coheur, intitulado ‘O contributo das empresas de
economia social para uma Europa mais coesa e
democrática’, o relatório mantém a orientação dos
conselheiros de não deixarem cair a sua posição de

longos anos da importância da economia social no
mercado único e no reforço do pilar social europeu.
O relatório enfatiza as especificidades organizativas
do modelo de empresa de economia social face ao
modelo tradicional de empresa, o seu contributo para
a coesão territorial e social e para a inovação
económica e social.
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» Relatório Anual de Avaliação da Atividade da CPCJ do ano de
2018
- maio 2019 aqui

Infografias:

DN , © Infografia - Ana Kaisler

» Podem ser consultadas mais infografias sobre “Comunicação e diagnóstico em 2018”; “CPCJ com
mais de 1000 processos no ano 2018” e “Situações de perigo diagnosticadas” aqui

Estudo
“Casa Comum – Migrações e Desenvolvimento em Portugal | Avançar nas práticas – rumo à inclusão
e coesão social”
Com esta publicação a Cáritas Portuguesa quer
consciencializar os líderes políticos e o público em
geral para o impacto positivo das migrações em Portugal e para a relação das migrações com os objetivos de desenvolvimento sustentável. .

Ao mesmo tempo que está ciente dos desafios apresentados pelas migrações, a Cáritas apela às instituições, aos decisores políticos e à sociedade civil
em Portugal e na Europa, para remover barreiras que
coloquem um entrave à capacidade dos migrantes
de contribuir para o desenvolvimento humano e social de todos

» Relatório Europeu sobre Vida independente e Inclusão, relativo a Portugal
Extracto:
De acordo com um modelo comum de pesquisa,
cada estudo nacional recolheu dados sobre:

•Situação atual e tendências no apoio às crianças
e adultos com deficiência, atendendo à sua situação de vida;
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•Tendências no equilíbrio das despesas com cuidados institucionais versus apoio baseado na comunidade;
•Compromissos, metas e abordagens;

•Projetos e iniciativas relevantes;
•Compromissos financeiros para a transição da
resposta institucional para a Vida Independente;
•Monitorização e medição;
•Envolvimento de pessoas com deficiência;
•Impacto e resultados.

Conforme confirmado pelos dados apresentados
pela Carta Social, em 2017 existiam 6.659 vagas
em 288 unidades de Cuidados Residenciais
para pessoas com deficiência em Portugal
(instituições maiores, com até 30 vagas) e 384 vagas em Residências Autónomas (unidades menores como apartamentos). Este último foi introduzido em 2015 pela Portaria 59/2015 de 02 de
março de 2015.

Algumas pessoas com deficiência também são
institucionalizadas nas unidades do Idoso Residencial, por falta de outras opções, mas é impossível estimar seus números, pois tais estatísticas
não estão disponíveis.
Dado que a população com deficiência em Portugal é estimada em cerca de 1.900.000 pessoas,
estes números mostram o pequeno impacto da
institucionalização "típica" neste país

.
Social Security Expenditures per type of residential facility in Mainland Portugal, 2013 – 2016, in euros
Residential facility/expenditures
Fórum socio-ocupacional
For persons with psy- Unidade vida apoiada
chosocial disabilities
Unidades vida protegida
Unidade vida autónoma
Residência Autónoma
CAOs
Lar residencial
Apoio domiciliário - pessoas
com deficiência
Total spending in social care services
For persons with
disabilities

As per 31.12.2013
2,629,461.16
434,483.52
848,815.71
48,730.85

As per 31.12.2015
2,789,084.06
443,657.16
863,465.36
49,840.72

As per 31.12.2016
2,826,730.03
449,423.98
876,253.26
50,488.58

1,852,801.41
66,038,362.63
47,865,935.17
1,329,442.96

3,325,429.03
76,916,047.06
61,759,504.59
1,468,776.86

3,587,405.34
80,699,035.45
65,937,464.34
1,393,820.39

1,209,620,295.00

1,281,011,747.95

1,308,640,873.45

Fonte: Rede Europeia de Peritos da Deficiência

Estudo
“Casa Comum – Migrações e Desenvolvimento em Portugal | Avançar nas práticas – rumo à inclusão
e coesão social”
Com esta publicação a Cáritas Portuguesa quer consciencializar os líderes políticos e o público em geral
para o impacto positivo das migrações em Portugal e para a relação das migrações com os objetivos de
desenvolvimento sustentável.
Ao mesmo tempo que está ciente dos desafios apresentados pelas migrações, a Cáritas apela às instituições, aos decisores políticos e à sociedade civil em Portugal e na Europa, para remover barreiras que
coloquem um entrave à capacidade dos migrantes de contribuir para o desenvolvimento humano e social
de todos.

Lino Maia
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10

