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INFORMAÇÃO: PSI 

Para garantir que todos os beneficiários recebem o apoio a 
que têm direito, o MTSSS decidiu criar um período transitório, 
até 30 de setembro, para "adaptação à nova prestação". 

Neste período "os cuidadores, sejam pessoas individuais ou 
instituições, podem receber a PSI mediante a declaração 
assinada sob compromisso de honra de que são cuidadores 
do beneficiário". "Se houver cartas-cheque que tenham 
caducado sem terem sido levantadas, esses valores serão 
pagos aos cuidadores". 

Até ao fim deste período transitório, os beneficiários devem 
abrir uma conta bancária em seu nome ou em que são 
cotitulares (em conjunto com o cuidador, por exemplo), para 
passarem a receber a PSI. Em alternativa, poderão passar 
uma procuração ao cuidador para que este possa passar a 
receber a prestação em seu nome. 

Subsistem ainda algumas dúvidas sobre a operacionalização 
deste período transitório, pelo que vos solicitamos que nos 
informem de eventuais constrangimentos identificados pelas 
Instituições e famílias. 

Ainda sobre esta nova prestação, informamos que, tendo em 
conta os efeitos jurídicos decorrentes da conversão do 
subsidio mensal vitalício e da pensão social de invalidez, no 
que respeita ao cálculo da comparticipação familiar, a 
Direção Geral da Segurança Social, está a proceder à analise 
desta matéria. 

A CNIS aguarda as conclusões desta análise.  

 

Código de Conduta 

Nos termos da Lei n.º 73/2017, de 16 de Agosto, que reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática 
de assédio e procede à mais recente alteração ao Código do Trabalho, passou a ser necessário que todas as 
estruturas com 7 ou mais trabalhadores disponham de um Código de Conduta para a prevenção e combate 
ao assédio no trabalho. Esta alteração, que entrou em vigor em Outubro do ano passado, levou a CNIS a 
elaborar um modelo de Código de Conduta que pudesse servir de orientação para as suas associadas que 
assim o desejassem. Esse modelo será agora disponibilizado ao conjunto das associadas, designadamente 
por publicitação no sítio institucional da CNIS.  
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Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde 

 
Despacho n.º 1695/2018 - Diário da República n.º 
35/2018, Série II de 2018-02-19 
Altera a redação do Despacho n.º 728/2014, de 6 
de janeiro (Formaliza as estruturas de apoio à coor-
denação do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e 
determina que o respetivo Plano é coordenado pelo 
Diretor-Geral da Saúde).

 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
Portaria n.º 52/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série I de 2018-02-21114738297 
Procede à atualização do valor de referência do RSI para 2018 
 
Portaria n.º 53/2018 - Diário da República n.º 37/2018, Série I de 2018-02-21114738298 
Procede à atualização do valor de referência do CSI para 2018 

  

 

 

 

 
  ALENTEJO 2020 - Programa  

 Operacional Regional do Alentejo 
  INVESTIMENTOS NA ÁREA DOS  

EQUIPAMENTOS SOCIAIS  

Início: 20-02-2018 | Encerramento: 30-04-2018  
Aviso ALT20-42-2018-11  
 
 

   POISE - Programa Operacional da Inclusão Social 
e Emprego I Formação modular para empregados 
e desempregados  
Início: 27-02-2018 |Encerramento: 27-03-2018  

Aviso POISE-24-2018-02 

Para aceder a este e outros Avisos, consulte:https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-aber-

tas-auto 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

  CANDIDATURAS 

       Presidência do Conselho de Ministros 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
13/2018 - Diário da República n.º 36/2018, 
Série I de 2018-02-20 
 
Determina um conjunto de iniciativas sobre a 
divulgação, verificação e cumprimento do re-
gime jurídico da segurança contra incêndio 
em edifícios. 
 

Lista de Operações Aprovadas PT 

2020 reportada a 31 de dezembro 

No âmbito dos Programas Operacionais 

2014-2020, financiados pelos fundos da 

política de coesão - FEDER, Fundo de 

Coesão e Fundo Social Europeu, encon-

tram-se aprovadas 23.486 operações - à 

data de 31 de dezembro de 2017… 

Consulte aqui: LISTA DE OPERAÇÕES APRO-

VADAS PT 2020 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706562/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114706505
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114706562/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=114706505
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114738297/details/maximized?serie=I&day=2018-02-21&date=2018-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114738298/details/maximized?serie=I&day=2018-02-21&date=2018-02-01
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=fbdad75d-2adc-4b6e-9218-6b0c08947196
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=34e463fe-6787-4182-ade9-7a203c3d7f5e
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701946/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701946/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114701946/details/maximized
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/OperacoesAprovadas
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/OperacoesAprovadas
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Outras informações: 

 

De 1 a 4 de março, na Exponor, Matosinhos, o Espaço Capital Humano (ECH) dará a conhecer di-
versos projetos financiados pelo Fundo Social Europeu no domínio da educação e formação. 

    O PO CH terá dois espaços idênticos no seu conceito, mas diferenciados por temas de interesse. 
 
Guia de Contratação Pública publicado pela Comissão Europeia 
 A Comissão Europeia publicou um novo Guia de Contratação Pública, a fim de ajudar todos os  
 interessados que lidam com fundos comunitários. 
 
O novo Guia de Contratação Pública encontra-se disponível para consulta e download no nosso  

         site em "Documentação/Guias e Orientações/Comissão Europeia". 
 

 

 

 

Concurso Equipas de Apoio Psicossocial   

Encontra-se aberto um concurso, da Fundação la Caixa, para a 
constituição de equipas de assistência psicossocial e espiri-
tual  (constituídas por psicólogos e assistentes sociais), no âmbito 
dos Cuidados Paliativos. O concurso estará aberto até 13 de abril 
de 2018. 
 
O concurso insere-se no Programa Humaniza, um projeto da Fun-
dação la Caixa, em colaboração com o Ministério da Saúde, que visa, 
em consonância com o Plano Estratégico para os Cuidados Paliati-
vos para o biénio 2017/2018, o desenvolvimento dos Cuidados Pali-
ativos em Portugal a três níveis: prestação de cuidados, formação e 
investigação. A Fundação la Caixa pretende aplicar, no âmbito da sua 
intervenção social em Portugal, até 50 milhões de euros, em veloci-
dade cruzeiro, em projetos nas áreas social, da ciência, educação e 
cultura, sendo os Cuidados Paliativos uma das suas prioridades. 
 
O desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, plenamente integrados 
no Serviço Nacional de Saúde e implementados em todos os níveis 
de cuidados de saúde, é um objetivo estratégico deste Governo, pelo 
que pedimos a vossa maior atenção para este concurso, uma vez 
que representa uma oportunidade fundamental para a constituição 
de novas equipas, domiciliárias e intra-hospitalares, de Cuidados Pa-
liativos. 
O aviso de abertura do concurso pode ser consultado aqui 
Para saber mais, consulte: http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-
social/fundacao-bancaria-la-caixa 

Programa Incorpora 

 

Numa primeira fase, o pro-

grama Incorpora será imple-

mentado nos distritos de Lis-

boa, Porto e Coimbra com a 

colaboração de cerca de 30 

entidades sociais portugue-

sas. 

 

Período de Candidaturas: até 

30 de março. 

Apoiam entidades sociais es-
pecialistas em inserção labo-
ral que trabalham com pes-
soas em situação ou risco de 
exclusão social, que reforçam 
as suas capacidades e se 
adequam às necessidades do 
tecido empresarial do territó-
rio.Para preencher a candida-
tura, deverá aceder através 
do Portal de convocatórias 

 

 

 

 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Paginas/noticia.aspx?nid=231
http://poise.portugal2020.pt/ce
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/02/Programa-Humaniza-Aviso-Concurso-Apoio-Psicossocial.pdf
http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/fundacao-bancaria-la-caixa
http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/fundacao-bancaria-la-caixa
https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/?idioma=3
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De 03 de Maio de 2018 a 05 de Maio 
de 2018 em Braga. 

[Ver detalhes] 

 

 

Abertura das candidaturas ao SELO PROTETOR 

As candidaturas das Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude na 
na área da educação decorrem até ao dia 31 março de 2018. 

Toda a informação aqui 
 

 

 

 

 

 

 

Abertas as inscrições para o programa 

PIEE-IPSS 

(Programa Integrado de Eficiência Energética 

para as IPSS) 

 

Inscrições até 28 de fevereiro 

Conheça todos os pormenores no site do programa  

http://www.piee-ipss.pt/  e inscreva a IPSS de que é  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

FSS ‐ Subvenções e benefícios públicos atribuídos em 2017 

 

Curso básico de cuidados paliativos 

FISCALIDADE 

 

 

CIS Código do imposto de Selo – Isenção – IPSS 

Ficha doutrinária n.º 2018000215 – IVE n.º 13194, 

de 16.02.2018 

 

Inscrições: até ao 30/06/2018 

Preço: Gratuito 

Ler mais … 

 
IVA  
Pedidos de restituição do IVA pelas IPSS e SCML 
 
Até ao fim do mês envio dos pedidos de restituição do IVA suportado na aquisição de bens do ativo imobili-

zado pelas IPSS e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

Curso on-line para Cuidadores de 

Pessoas Idosas Dependentes 

  SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.apcp.com.pt/cursos/curso-basico-de-cuidados-paliativos-apcp-2018-braga.html
https://www.cnpdpcj.gov.pt/cnpdpcj/eventos-e-iniciativas/selo-protetor/o-que-e.aspx
http://www.piee-ipss.pt/
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15631596/FSS%20‐%20Subvenções%20e%20benefícios%20públicos%20atribuídos%20em%202017/8f9669ef-8b5a-424e-ab88-5e619a7f3d17
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE%2013194.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/02/Curso-online.pdf
https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=ORIV&path=/droriva/portal
https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=ORIV&path=/droriva/portal
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O período de análise e correção das candidaturas 
para compensação remuneratória dos 
Educadores de Infância da Rede Solidária para o 
ano letivo 2016-2017 decorre entre 06 e 28 de 
fevereiro. À semelhança do ano anterior, 
aquando da identificação de possíveis erros pelo 
IGEFE, será enviado um e-mail à instituição de 
alerta para consultar a plataforma e proceder à 

sua correção. Contudo, a CNIS aconselha que, para além da verificação de todos os valores candidatados, 
através da simulação disponível para impressão aquando da submissão da candidatura, a Instituição vá 
consultando o respetivo estado na plataforma (exemplo do manual de apoio, abaixo) confirmando se 
necessita de correção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

UDIPSS-SETÚBAL 
 
Sessões de Informação 

“Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados:  

Impacto para as IPSS” 

 
Horário: 14h00 – 17h00 
 

  28 de fevereiro – Grândola, Alcácer do Sal e Santiago 

do Cacém 
 

 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

“Compensação Remuneratória dos Educado-

res de Infância da Rede Solidária, da Educação 

Pré-Escolar”  

Ano Letivo 2016-2017 

 

 

 

Inscrições obrigatórias 

Entrada livre 
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CICLO DE SEMINÁRIOS UDIPSSS DE SANTARÉM 
 

Na prossecução do PLANO DE AÇÃO PARA 2018 e após o sucesso que obtido no I Encontro de Inter-
venção Social, realizado no passado dia 31 de janeiro, a União pretende prosseguir com os objetivos 
apresentados para o presente ano, com as seguintes ações: 
 
 
Data:  02 Março I 10h30 
Local: Centro Social da Divina Providência, 
Casa do Bom Samaritano - Rua do Bom Samaritano, 
74 em Fátima 

Data:  06 Março I  10h30 
Local: em Tomar, a indicar oportunamente 

 
 

Inscrições através do seguinte link:https://goo.gl/forms/AdUIbmzrACdj8Zsi1 

A UDIPSS-Santarém apresentará em breve e em pormenor o "CICLO DE WORKSHOPS" (com Certifica-
ção)  que se propõe levar a efeito a partir do final do próximo mês de Março. 
 
 

 

 

https://goo.gl/forms/AdUIbmzrACdj8Zsi1
http://rotass.cnis.pt/udipss-aveiro-seminarios/
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A Diabetes para Além dos Números 
- A pessoa, a família e os cuidadores informais - 
 
27 de fevereiro, às 17h 
 
CIUL - Centro de Informação Urbana de Lisboa (Picoas Plaza) 
 
A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal apresenta os re-
sultados do DAWN 2TM, um estudo que tem como objetivos conhecer 
as atitudes, desejos e necessidades das pessoas com diabetes e com 
esta informação encontrar respostas e desenvolver novos modelos de 
tratamento e interação com as pessoas com diabetes, de forma a ir ao 
encontro das suas reais necessidades, 
 
 
 
Cáritas Coimbra publica artigo e apresenta projeto em Bruxelas - 

evento paralelo da CoP – Conferência de Parceiros do EIP-AHA 

 
26 de fevereiro   I  Bruxelas 
 
A Cáritas Coimbra (Carina Dantas e Ana Jegundo), em parceria com o 
Age-Friendly Netherland / AFEdemy e a NetwellCASALA elaboraram 
um artigo intitulado Smart Age-friendly Cities | Age-friendly Smart Ci-
ties!, publicado no site da Parceira Europeia de Inovação para um En-
velhecimento Ativo e Saudável. 
 
No mesmo evento, Ana Jegundo irá apresentar o trabalho da Cáritas 
Coimbra no âmbito da literacia digital dos adultos mais velhos da re-
gião. 
 
 
 
O Acolhimento de Crianças e Jovens – Oportunidades e desafios! 
 
28 de fevereiro   I   14h30-17h00 
 
Centro Cívico Edmundo Pedro - Junta Freguesia de Alvalade 
 
Conversa com Armando Leandro, Edmundo Martinho e André Moz 
Caldas  
Uma iniciativa da Associação Humanidades 
 
 
 

https://www.apdp.pt/comunicacao/noticias/a-diabetes-para-alem-dos-numeros
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/conference-partners-european-innovation-partnership-active-and-healthy-ageing-2
http://www.humanus.pt/
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V Encontro Nacional sobre “Maus-Tratos, Negligência e Risco na 
Infância e Adolescência” 
 
13 e 14 de março 
 
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões 
 
É uma organização da ASAS – Associação de Solidariedade e Ação So-
cial de Santo Tirso. 
Para informações mais detalhadas consulte o programa disponível em 
www.asassts.com ou www.facebook.com/asas.associacao.solidarie-
dade.acao.social  

Garanta já a sua inscrição preenchendo o respetivo formulário aqui. 
 
 
 
Grande Espetáculo de Fados e Variedades 
 
24 de março       I      15h00 

 
Auditório da Nova Igreja da Amora 
 
Este espetáculo integra-se na campanha de angariação de fundos 
para a compra de uma carrinha para o apoio domiciliário da ARIFA  
 
 
 
 

Espaço OTL Páscoa – inscrições abertas 

 
26 de março a 6 de abril 
 
Uma organização da Associação Social e Cultural da Tôr (concelho 
Loulé) 
O OTL é um espaço de desenvolvimento para os mais pequeninos, 
com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.  
Inscrições no centro Comunitário da Tôr até 14 de março, ou para o 
email animacao.asctor@gmail.com 
 
 
 
 

 

  
 
A importância das IPSS na economia portuguesa  

O emprego remunerado na economia social, ao atingir 6% do emprego total, revelou uma capacidade em- 
pregadora superior a ramos de atividade tradicionalmente caracterizados pela utilização intensiva de trabalho. 
 

 IMPRENSA 

http://www.asassts.com/gca/index.php?id=24575
http://www.facebook.com/events/144683012884137/
http://www.facebook.com/events/144683012884137/
https://goo.gl/BBTzJQ
http://www.arifa.pt/
http://rotass.cnis.pt/espaco-otl-pascoa-associacao-social-e-cultural-da-tor/
http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/economia-social/detalhe/a-importancia-das-ipss-na-economia-portuguesa
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Governo garante regularização de pensões sociais 
para a inclusão ... 
Alguns cuidadores queixam-se que não conse-
guem levantar os valores das cartas-cheque. ... 
Governo garante regularização de pensões sociais 
para a inclusão até maio. 20 fev ... A nova presta-
ção social para a inclusão é paga por transferência 
bancária ou por carta-cheque, em nome dos bene-
ficiários 
 
Caminhada 'MOVEMO-NOS pela Solidariedade' 
uniu comunidade  
Refira-se que a Chama da Solidariedade constitui 
uma iniciativa que pretende difundir os valores que 
unem as diferentes instituições de solidariedade e 
apelar ao espírito comunitário. A sua organização 
é da responsabilidade da Confederação Nacional 
das Instituições de Solidariedade (CNIS) e da ... 
 
Município do Barreiro entrega a Chama da Solida-
riedade ao Município da Moita «Dar visibilidade ...  
Recorde-se que a Chama passou, desde o dia 6 
de fevereiro, por 16 Instituições de Solidariedade 
Social (IPSS) do Barreiro, que promoveram, em 
conjunto com toda a comunidade local, várias ini-
ciativas com o objetivo de apelar ao espírito soli-
dário e valorizar a importância que estas institui-
ções têm .. 
 
Chama da Solidariedade no concelho da Moita até 
7 de março  
“É mais um dia importante para a vida das IPSS's”, 
começou assim a intervenção de Fernando Sousa 
da União Distrital das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social de Setúbal, explicando que é 
com estas e outras iniciativas do género que “te-
mos oportunidade de sair das nossas casas, 
onde… 

 
Vieira da Silva: Simulador do valor das pensões 
disponível até Maio  
O novo simulador da Segurança Social - que ficará 
disponível para consulta 'online' no 'site' da Segu-
rança Social e que permitirá aos trabalhadores ver 
quando é que se podem reformar, quanto vão re-
ceber e que penalizações têm se se quiserem re-
formar antes da idade - está, segundo o ministro, 
… 
 
IPSS empenhadas em cumprir novas leis laborais  
O auditório da Faculdade de Filosofia da Universi-
dade Católica, esteve ontem completamente cheio 
de funcionários, técnicos e dirigentes de Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
do distrito de Braga para uma sessão de esclare-
cimento sobre as leis laborais, ministrada pela ... 
 
Portugal está nos cinco países da Europa que pior 
trata os idosos ... 
Um estudo da Organização Mundial de Saúde que 

envolveu 53países coloca Portugal no grupo dos 

cinco piores no tratamento aos mais velhos, com 

39% dosidosos vítimas de violência. Os dados fo-

ram hoje citados, no Porto, numa conferência so-

bre “Reaprender a Idade: ... 

 

 
 
 
 

 
 
Seminário sobre “Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, os objetivos da União Euro-
peia para a redução da pobreza, e as barreiras no acesso ao emprego” 
 
Promovido pela representação da Comissão Europeia em Portugal  
16.mar.2018 I 9h00 às 12h30 I Largo Jean Monnet, 1-10ª, 1269-068 Lisboa 

A entrada é livre, mediante inscrição prévia 

 
 
 

http://rr.sapo.pt/noticia/106190/governo-garante-regularizacao-de-pensoes-sociais-para-a-inclusao-ate-maio
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.distritonline.pt/sociedade/3127-chama-da-solidariedade-no-concelho-da-moita-ate-7-de-marco&ct=ga&cd=CAEYACoSNTc3ODcxMDM1OTYyMDU4Nzg0MhllNTFlZmNlYzJhMzJkMWFkOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNH18LeVzBz1GH-sog4-C2s-_kqUuQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.distritonline.pt/sociedade/3127-chama-da-solidariedade-no-concelho-da-moita-ate-7-de-marco&ct=ga&cd=CAEYACoSNTc3ODcxMDM1OTYyMDU4Nzg0MhllNTFlZmNlYzJhMzJkMWFkOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNH18LeVzBz1GH-sog4-C2s-_kqUuQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/vieira-da-silva-simulador-do-valor-das-pensoes-disponivel-ate-maio&ct=ga&cd=CAEYDCoUMTYyMzI2ODE1NDIzMjg1MTU2ODgyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGe9BbMK47ExckAnMrgOvCFf9loAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/vieira-da-silva-simulador-do-valor-das-pensoes-disponivel-ate-maio&ct=ga&cd=CAEYDCoUMTYyMzI2ODE1NDIzMjg1MTU2ODgyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGe9BbMK47ExckAnMrgOvCFf9loAw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodominho.pt/2018/02/23/ipss-empenhadas-em-cumprir-novas-leis-laborais/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIzMDQzOTQyODY3MDY0MTM1MjYyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGvKD_ldKXJ1bwSdVLmUH293NAv8A
https://www.lusa.pt/article/23767053/portugal-est%C3%A1-nos-cinco-pa%C3%ADses-da-europa-que-pior-trata-os-idosos-estudo-top-five-news
https://www.lusa.pt/article/23767053/portugal-est%C3%A1-nos-cinco-pa%C3%ADses-da-europa-que-pior-trata-os-idosos-estudo-top-five-news
https://ec.europa.eu/portugal/events/european-pilar-social-rights-poverty-targets-barriers-employment_pt
https://ec.europa.eu/portugal/events/european-pilar-social-rights-poverty-targets-barriers-employment_pt
https://ec.europa.eu/portugal/registration_1_pt
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III Congresso Nacional  
de Cuidados Continuados 
1 e 2 de março, Porto 
 
Temas em debate:  

Ponto da situação e perfectivas da 
RNCCI 
Articulação dos entre os cuidados 
de saúde e apoio social no utente; 
Cuidados Paliativos 
Classificação dos estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde; 
Formação e governação integrada 
na RNCCI 

Experiências práticas, de formação e de investigação na 
RNCCI 
A Hospitalização Domiciliária: da necessidade aos exem-
plos de boas práticas 
Sistemas de Informação e Documentação da RNCCI 
Tratamento de Feridas 
Estatuto dos cuidadores informais. 
Ler mais … 

 

 
                                                                                                                                Fonte: Ministério da Saúde

 

Conferência “A importância para a sustentabilidade económica e social de um banco da  

Economia Social” 

 
É organizada pelo CIRIEC e terá lugar entre as 17H00 e as 19H00 do 

dia 26 de fevereiro, no ISCTE-IUL (Sala de Atos da Reitoria). 

 

Os oradores estrangeiros serão Alain Arnaud, francês, presidente do CI-

RIEC Internacional e ex-presidente da Banque Fédérale Mutualiste, e 

Léopold Beaulieu, canadiano, anterior presidente do CIRIEC Internacio-

nal, atual presidente de Fondaction, o fundo de trabalhadores da Con-

fédération des Syndicats Nationaux e fundador da Caisse d’Économie 

Solidaire et Investissement Québec (grupo Desjardins). 

Integra também o elenco dos oradores o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Dr. 

António Tomás Correia. Seguir-se-á um tempo de debate e a sessão será encerrada pelo Senhor 

Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva. 

A entrada é livre.
 

Lino Maia 

http://www.sinaisvitais.pt/index.php/congressos/iii-congresso-nacional-de-cci-i-conferencia-hd

