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II Encontro Nacional das IPSS Promotoras de Saúde
No próximo dia 28 de setembro, a CNIS promove, no Hotel Cinquentenário, em Fátima, o II Encontro Nacional das IPSS Promotoras de Saúde que tem como principal objetivo a apresentação do estudo “Diagnóstico de saúde da população servida pelas IPSS associadas da CNIS”.
Constituído por 3 painéis, o Encontro terá a manhã dedicada à apresentação do estudo pela Universidade de Évora e a tarde à Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados e de Saúde Mental (RNCCI e
RNCCISM), contando com um painel sobre a Contratualização na Saúde
– Determinantes da Sustentabilidade. As conclusões do Encontro serão
apresentadas pela Dra. Maria João Quintela, Vogal da Direção da CNIS e
o encerramento será efetuado pelo Pe. Lino Maia, pela Secretária de Estado da Segurança Social, Dra. Cláudia Joaquim (presença ainda a confirmar) e pelo representante do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
Enf.º Miguel Narigão.
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No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela CNIS no GIMAE –
Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia,
ENIPSSA – Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em
Situação de Sem-Abrigo, solicitamos a todas as nossas associadas que desenvolvem respostas dirigidas a esta população, o preenchimento deste formulário, até ao próximo dia 15 de setembro.
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Reunião Nacional
Protocolos RSI – Rendimento Social de Inserção
12 de setembro de 2018, Fátima
Enquadramento
As Instituições Particulares de Solidariedade Social
são, desde 2007, um parceiro da Segurança Social
na implementação da medida RSI - Rendimento Social de Inserção enquanto, programa de inserção
com o objetivo de conferir às pessoas e aos seus
agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, contribuindo para a satisfação das suas
necessidades essenciais e favorecendo a progressiva inserção laboral, social e comunitária.
Face aos constrangimentos identificados pelas associadas da CNIS relativamente ao modelo dos Protocolos RSI, ao aproximar da data de termo de alguns

destes e ainda à recente Lei-quadro da transferência
de competências para as autarquias locais, é tempo
de, decorridos mais de dez anos desta parceria, refletir e avaliar a sua implementação, tendo em vista
a apresentação de propostas de intervenção.
São convidados da CNIS a participar nesta reunião o
Instituto da Segurança Social, I.P. e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses, assim como a
União das Misericórdias Portuguesas, a União das
Mutualidades Portuguesas e a Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL.

Objetivos
Refletir sobre o modelo dos Protocolos RSI;
Avaliar a execução dos Protocolos RSI pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social;

Apresentar propostas intervenção sobre o modelo de
funcionamento e financiamento dos Protocolos RSI.

Destinatários
Dirigentes e técnicos das Instituições associadas da CNIS com Protocolos RSI.
Programa
14:30
15:00

15:30
16:30

Receção dos participantes
Boas vindas e apresentação dos resultados da recolha de dados sobre os Protocolos
RSI desenvolvidos pelas associadas da CNIS
 Pe. Lino Maia – Presidente da Direção da CNIS
 Patrícia Monteiro – Departamento Técnico da CNIS
Debate
Moderadora: Filomena Bordalo – Assessora da Direção da CNIS para a Cooperação
Conclusões e propostas
 Filomena Bordalo – Assessora da Direção da CNIS para a Cooperação

Inscrições
As inscrições são obrigatórias e decorrem até ao dia 10 de setembro, através do preenchimento deste
formulário
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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Portaria n.º 249/2018 - Diário da República n.º
172/2018, Série I de 2018-09-06116341229
Portaria procede à terceira alteração à Portaria n.º
174/2014, de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 289-A/2015, de 17 de setembro, e pela Portaria n.º 50/2017, de 2 de fevereiro, que define as

condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer as unidades de internamento e de
ambulatório, bem como as condições de funcionamento a que devem obedecer as equipas de gestão
de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)

Aviso n.º POISE-39-2018-13
Tipologia de operações: T.O 3.32 –
Capacitação para o investimento social
- Novo concurso –
Prazo de apresentação de candidaturas: até às
18:00h do dia 4 de dezembro de 2018.
Podem candidatar-se a este instrumento de financiamento os projetos já em funcionamento
à data da candidatura, incluindo aqueles que tenham um piloto ou prova de conceito realizados, e que sejam desenvolvidos por entidades
da economia social, nomeadamente associações, fundações, IPSS, mutualidades e misericórdias.

Sessões de Divulgação do PO APMC – ISSM,
IP-RAM
No âmbito do Programa Operacional de Apoio
às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), responsável pela implementação do Fundo de Auxilio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas
(FEAC)

A implementação dos planos de capacitação
deve ser localizada nas regiões norte, centro e
Alentejo.

15ª edição do CRIDEM
Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica de Pessoas com
Deficiência Intelectual - Exposição
18 de setembro I 15h00
Fundação Manuel António da Mota, Mercado do Bom Sucesso, Porto
Evento promovido pela APPACDM do Porto, e que conta com o apoio da
Fundação Montepio e da Fundação Manuel António da Mota
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 Colóquio “A importância da arte no quotidiano da pessoa com
deficiência intelectual
21 de setembro I 10h00 – 16h30
Auditório da Fundação Manuel António da Mota

II Forum Gondomar
“Desafios e Futuro do Acolhimento”
20 e 21 de setembro
Pavilhão Multiusos de Gondomar
Organizado pela Gondomar Social – Associação de Intervenção Comunitária e conta com a participação de alguns dos maiores especialistas
nacionais e estrangeiros em acolhimento residencial e terapêutico.
Mais informações aqui

9º ciclo do Clube de Leitura tem por por tema “ MÁGOA”
27 de Setembro

I 21h00

Forum Apoio (sede da APOIO em Algés)
O livro em discussão é a obra “Cinzas do Norte” de um escritor, tradutor
e professor brasileiro Milton Hatoum.

Encontro de Cuidadores sob o tema “Cuidar

com Dignidade”

28 e 29 de setembro I 09h30
Centro Paroquial de Almacave – Lamego
Este encontro está a ser organizado pelo Departamento da Pastoral da
Saúde de Lamego em parceria com o Centro Social Filhas de São Camilo As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Qualquer dúvida contactem-nos através do e-mail socialcamilo@hotmail.com ou csocial.fcamilo@mail.telepac.pt ou através do telefone 961 208 010
Programa
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A Casa do Povo de Abrunheira está uma vez mais presente na Feira do
Ano de Montemor-o-Velho com o objetivo de angariar fundos para aquisição de equipamento neurossensorial.
A Instituição encontra-se a desenvolver um projeto inovador direcionado para
as demências e doenças equiparadas e a aposta é forte pela inovação e pelas várias soluções que a compõe.
José Carvalho presidente da Casa do Povo de Abrunheira pretende criar uma
resposta inovadora nesta área a nível nacional, concluindo que existem algumas respostas a nível de saúde mental mas em concreto na áreas do alzheimer e demências equiparadas é visível essa lacuna perante uma problemática que afeta e afetará no futuro praticamente todas as famílias, direta ou
indiretamente.
Noticia completa aqui

A caminhada solidária da Alzheimer Portugal, que assinala do Mês Mundial da Doença de Alzheimer
A Alzheimer Portugal vai realizar durante o mês de setembro mais uma edição do “Passeio da Memória”.
Consulte todos os locais e inscreva-se em www.passeiodamemoria.org
Mais informações aqui

DIVERSOS
Lisboa e Porto
Apresentação do Programa Cidadãos Ativ@s
Dias: 14 setembro, 09:30, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
17 setembro, 09:30, Fundação Engº. António de Almeida, Porto
Entrada livre

Ler mais …
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Projeto Europeu
"Psi-Well: Construindo Pontes em pais de crianças com necessidades especiais
(CSN)"
Iniciativa de relevo promovida pelo IPB - Instituto Politécnico de Bragança, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Augusta Romão da Veiga Branco
Este projeto encontra-se, neste momento, em fase de intervenção, com a formação
dos pais. Os pais devem ser encaminhados para uma reunião na Escola Superior de
Saúde, a realizar no dia 20 de setembro, pelas 17 horas.
De referir que a Equipa de Formação poderá deslocar-se à zona de residência dos
pais, caso se justifique pelo numero de pais inscritos.
Site Oficial: PSI Well

Desafios da Audição da Criança: Como Ouvir e Respeitar os Direitos da Criança?
Encontra-se em fase de votação no Orçamento
Participativo Portugal, o Projeto Desafios da Audição da Criança: Como Ouvir e respeitar os Direitos
da Criança?
O superior interesse da criança constitui-se como
um dos princípios mais fundamentais e norteadores
da prática profissional dos adultos, devendo ser
tido em consideração em todos os assuntos que dizem respeito à criança. Essa consideração reveste-

se de particular importância quando a esta está envolvida em processos administrativos e/ou judiciais,
sejam eles processos do sistema de proteção, processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais ou processos de natureza penal
(quando ela é, por exemplo, vítima ou testemunha
de um crime).
Vote aqui

Fonte: GEP, Boletim Estatístico agosto.2018
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