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Conferência "Empresas Sociais e
Inovação"
5 de setembro de 2019
A CNIS – Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade vai promover a Conferência "Empresas Sociais e Inovação", a realizar no dia 5
de setembro, pelas 14h00, no auditório da Fundação Manuel António da
Mota, no Porto, tendo como conferencista o Dr. Paulo Pedroso.
Esta Conferência tem como objetivo
ajudar a CNIS e as suas associadas
a refletirem sobre estes conceitos.
A presença é gratuita, mas de inscrição obrigatória aqui
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LEGISLAÇÃO
456

Administração Interna – Gabinete do Ministro
Despacho n.º 7374-A/2019 - Diário da República n.º 158/2019, 1º Suplemento,
Série II de 2019-08-20
Declaração da cessação da Situação de Alerta face à revisão das medidas excecionais adotadas no âmbito da situação de crise energética e à cessação da situação de
crise energética

Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º 150/2019 - Diário da República n.º
160/2019, Série I de 2019-08-22
Recomenda ao Governo que adote medidas de ação positiva em favor dos trabalhadores com incapacidades e doenças oncológicas

Resolução da Assembleia da República n.º 151/2019 - Diário da República n.º
160/2019, Série I de 2019-08-22
Recomenda ao Governo que consagre o dia 20 de novembro como Dia Nacional das
Famílias de Acolhimento

Educação
456

Portaria n.º 258/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série I de 2019-08-19
Cria o Programa «Cuida-te +» e aprova o respetivo Regulamento

Justiça e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria n.º 257/2019 - Diário da República n.º 157/2019, Série I de 2019-08-19

97

Cria a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portel

Presidência do Conselho de Ministros
456

Resolução do Conselho de Ministros n.º 139/2019 - Diário da República n.º
157/2019, Série I de 2019-08-19
Aprova medidas de prevenção e combate à violência doméstica
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2019 - Diário da República n.º
158/2019, Série I de 2019-08-20
Aprova o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações

Saúde – Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 7450-A/2019 - Diário da República n.º 159/2019, 1º Suplemento,
Série II de 2019-08-21
Determina que os valores a ter em conta na identificação de elevado valor energético,
teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos trans são os que constam do anexo I ao presente despacho

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Ministro
Portaria n.º 534/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série II de 2019-08-22

1

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 389/2018, de 31 de julho, que criou e regulamentou a medida Apoio ao Voluntariado

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Secretária de Estado da
Segurança Social

Despacho n.º 7461/2019 - Diário da República n.º 160/2019, Série II de 2019-0822
Designa os membros do Conselho de Gestão do Fundo de Reestruturação do Setor
Solidário

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego
Despacho n.º 7431/2019 - Diário da República n.º 159/2019, Série II de 2019-0821
Despacho de distribuição de Pelouros na Comissão Diretiva do Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego (PO ISE)
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SEGURANÇA SOCIAL
Guia prático

Disponibilizado

Formato Tamanho

Inscrição e Cessação de Atividade de Trabalhador/Estagiário por conta de outrem

14-08-2019

PDF - 478 KB

Inclusão Social e Emprego
Inclusão ativa de grupos vulneráveis Inserção de pessoas em situação de
sem abrigo
Início: 2019/08/19 | Fim: 2019/11/06
Aviso LISBOA-30-2019-25

Projetos inovadores/experimentais na área
social - Título de Impacto Social
Início: 2019/07/22 | Fim: 2019/10/21
Aviso LISBOA-34-2019-21
Projetos inovadores/experimentais na área
social - Programa de Parcerias para o Impacto
Início: 2019/07/22 | Fim: 2019/10/21
Aviso LISBOA-34-2019-20

3ª Edição do concurso de Boas Práticas
de Envelhecimento Ativo e Saudável na
Região Centro
Esta iniciativa, que é realizada em estreita
colaboração com o consórcio Ageing@Coimbra, tem como objetivo aumentar a divulgação e o reconhecimento de projetos e
iniciativas que promovam o envelhecimento ativo e saudável na Região Centro.
Uma maior visibilidade das boas práticas
potenciará uma maior adesão dos cidadãos e permitirá que sirvam de referência
e inspiração para outros atores noutros territórios.
regulamento do Concurso e formulário.
As candidaturas são submetidas obrigatoriamente através do formulário de inscrição disponível online

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Envelhecimento na comunidade
Apoio a instituições que desenvolvem projetos focados no combate ao isolamento
das pessoas mais velhas continuar a ler
Prazo de submissão:
De 22 de julho a 27 de setembro de 2019.
Regulamento

5

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt

NOTÍCIAS À SEXTA
23.08.2019
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

.2019

10.ª edição do Troféu Português do Voluntariado
O Troféu Português do Voluntariado é atribuído anualmente pela Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV), mediante candidatura apresentada por
organizações privadas com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas e
sediadas em território nacional, e entidades públicas nacionais, e tem como
finalidades homenagear o trabalho dos voluntários e incentivar a prática do
voluntariado.
As candidaturas decorrem até 15 de outubro, respeitando o Regulamento do
concurso.
As candidaturas são apresentadas através de formulário digital e serão analisadas por um Júri independente, sendo
os vencedores anunciados no Dia Internacional dos Voluntários (5 de dezembro), num evento organizado para assinalar esta importante data comemorativa

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS
Estão abertas as inscrições para o Encontro de Recrutamento de Pessoas Com Deficiência Motora da
Associação Salvador em Lisboa e no Porto.
Se quer mostrar o seu talento e o quanto pode ser uma
mais valia para qualquer empresa, pré-inscreva-se já até
dia 3 de setembro!
Há empresas que precisam do seu talento, agarre hoje
mesmo a oportunidade!
Lisboa – 20 de setembro
Porto – 30 de setembro.
Este evento é aberto a todas as pessoas com deficiência
motora, mesmo que não estejam inscritas no projeto de
emprego da Associação Salvador.
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CASA DOS RAPAZES DE VIANA DO CASTELO
Ciclo de Formação “Forma-me à Sexta na
Casa” que decorrerá no dia 13 de Setembro
das 14H às 16:30H.
Receberemos o Dr. Edmundo Martinho que
nos trará o seguinte tema para partilha “O Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens
versus Famílias de Acolhimento: Que oportunidades? Que desafios”
Inscrição gratuita e obrigatória:
geral@casarapazesviana.pt

IMPRENSA
Financiamento da Segurança Social
às IPSS chega aos 23 milhões
O financiamento que o Instituto da Segurança Social da Madeira destinou às IPSS - Instituições
Particulares de Solidariedade Social - durante ...

Idosos vão para lares porque estão sozinhos e não porque precisem
... Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou outras Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da zona metropolitana de Lisboa.

Lousã aprova protocolos com escolas
e IPSS
No âmbito das políticas Municipais de apoio às famílias, o Executivo Municipal aprovou ontem, por
unanimidade, os protocolos de ...

Projeto JN Todos recruta voluntários para
ajudar idosos
O projeto JN Todos está a recrutar voluntários
para levar a efeito, junto dos idosos de Vila Nova
de Gaia, a ação Todos Podemos Ajudar.

Ourém | Município apoia 20 IPSS´s na aquisição de viaturas
O município de Ourém celebrou na quarta-feira,
dia 14 de agosto, os contratos de apoio financeiro
com as 20 instituições particulares de ...

Quantos portugueses sofrem de Alzheimer
e outras demências?
... “criar equipas especializadas multidisciplinares
para apoio domiciliário” e “garantir acesso a cuidados paliativos na fase terminal da doença ...
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DIVERSOS

At en d i men t o a p e ss oas su rd a s
Desde o dia 6 de agosto, o Balcão da Inclusão do INR (Instituto nacional de Reabilitação) que já é possível fazer atendimentos a pessoas surdas através de vídeo
chamada, para isso basta enviar um email para balcaodainclusao@inr.mtsss.pt a
solicitar o agendamento do mesmo.
Ao receber a resposta do dia e hora marcada, serão indicadas as orientações para
a realização do mesmo

O Manual do Cuidador de Pessoa com Parkinson é um projeto do
Campus Neurológico Sénior
O objetivo deste manual é facilitar a compreensão da doença por parte daqueles que convivem diariamente com uma pessoa portadora de DP, permitindo a
aquisição de conhecimentos fundamentais para o que o dia a dia seja passado
de forma mais confiante e segura. Neste manual abordam-se diversos temas
como saber lidar com as quedas, questões relativas à hospitalização, ao tratamento cirúrgico, à hereditariedade da doença, entre outros.

Guia Prático
Os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal
Está disponível desde o dia 31 de julho, o "Guia Prático: Os Direitos das
Pessoas com Deficiência em Portugal". Trata
-se de um e-book que, no âmbito da medida Simplex+, reúne informação relevante para pessoas com deficiência, ou para quem vivencie,
ou tenha alguém próximo, numa situação de incapacidade permanente ou temporária.
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