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Ações de Informação e Esclarecimento
17.Setembro
Auditório Domus Aeminium - Fundação Beatriz Santos, em Lordemão, Coimbra
Parcerias:

ANEPC:

ASAE:

09:30 - Receção I Credenciação

14:00 - Receção I Credenciação

10:00 – “A aplicação do regime
jurídico de segurança contra
incêndio em edifícios”

14:30 – “Boas práticas de
higiene e segurança alimentar”

Com especial enfoque aos lares de idosos, creches e outros estabelecimentos
detidos pelas IPSS.”

Prevenção do cumprimento da legislação
reguladora do exercício das atividades
económicas, nomeadamente na área alimentar.

Oradora: Engª Rita Correia

Orador: Dr. Pedro Nabais

Inscrição gratuita, mas obrigatária,
neste link

Inscrição gratuita, mas obrigatária,
neste link

Índice
Ação de Informação e Esclarecimento
com a ANEPC
24.Setembro
Instituto D. Francisco Gomes, em Faro
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LEGISLAÇÃO
Assembleia da República
Lei n.º 71/2019 - Diário da República n.º

Lei n.º 76/2019 - Diário da República n.º

167/2019, Série I de 2019-09-02124346822
Regime jurídico do mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência

167/2019, Série I de 2019-09-02124346827
Determina a não utilização e não disponibilização
de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou bebidas e no
comércio a retalho

Lei n.º 84/2019 - Diário da República n.º

Lei n.º 92/2019 - Diário da República n.º

168/2019, Série I de 2019-09-03124392056
Dispensa a cobrança de taxa moderadora nos cuidados de saúde primários e demais prestações de
saúde, procedendo à décima primeira alteração
ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro

169/2019, Série I de 2019-09-04
Estabelece as utilizações permitidas de obras em
benefício de pessoas cegas, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1564, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de setembro, e descriminaliza a
execução pública não autorizada de fonogramas
e videogramas editados comercialmente (Décima
quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14
de março, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
252/94, de 20 de outubro, terceira alteração
ao Decreto-Lei n.º 332/97, de 27 de novembro, e
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 122/2000,
de 4 de julho)

Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º
169/2019, Série I de 2019-09-04124417106
Altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos
do Sistema Previdencial de Segurança Social,
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro

Guia prático
FAQ - Alterações à legislação laboral e ao código contributivo

Lei n.º 95/2019 - Diário da República n.º
169/2019, Série I de 2019-09-04
Aprova a Lei de Bases da Saúde e revoga a Lei
n.º 48/90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei n.º
185/2002, de 20 de agosto

Lei n.º 100/2019 - Diário da República n.º
171/2019, Série I de 2019-09-06
Aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera o
Código dos Regimes Contributivos do Sistema
Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º
13/2003, de 21 de maio

Lei n.º 90/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04
Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem
funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que
estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no
subsistema de solidariedade
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria n.º 290/2019 - Diário da República
n.º 170/2019, Série I de 2019-09-05124457188
Cria o Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais - 2.ª Geração

Despacho n.º 7881/2019 - Diário da República
n.º 171/2019, Série II de 2019-09-06 124500376
Fixa as regras a aplicar para efeitos de restituição
de prestações e outros valores indevidamente recebidos através de plano prestacional

Presidência do Conselho de Ministros
Decreto-Lei n.º 136/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06124500726
Procede à terceira fase de implementação da prestação social para a inclusão, definindo o acesso à
medida para crianças e jovens com deficiência

Eficiência Energética nas IPSS Aviso 2019
Candidaturas até \15.11.2019
Aviso LISBOA-03-2019-29

11.ª Edição do Troféu Português do Voluntariado
Candidaturas até 15 de outubro
Regulamento do Trofé u
As candidaturas são apresentadas exclusivamente através de formulário digital

» PROCOOP
Manual de Apoio à Formalização de Pedidos à Demonstração de Interesse para as Respostas e Tipologias não Elegíveis no PROCOOP - 1º Aviso de 2019
(Data de publicação: 05.09.2019)
Extracto:
Ainda conforme o referido aviso, nos termos do n.º 2 da cláusula III não foram elegíveis as respostas
sociais financiadas pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) bem
como pelos Programas Operacionais Regionais, no âmbito do Portugal 2020, desde que o parecer de
prioridade social vinculativo tenha sido favorável, com fundamento na alínea a) do n.º 4 do art. 3.º do
Regulamente PROCOOP; bem como outras respostas sociais, não previstas no n.º 1. De acordo com o
n.º 3 da cláusula III, caberia ao Instituto da Segurança Social, I. P. divulgar no sítio da internet da
segurança social, até 29 de julho de 2019, os termos da formalização dos pedidos para celebração de
novos acordos de cooperação e de revisão de acordos em vigor relativos às respostas sociais não
elegíveis no âmbito do 1º aviso de abertura de candidaturas de 2019 ao PROCOOP.
Assim, quanto às outras respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1º aviso de abertura de candidaturas de 2019 ao PROCOOP e que não apresentam um carácter inovador, isto é, que constam das
nomenclaturas em vigor, ficou estabelecido que a referida Formalização deveria ocorrer da seguinte
forma:
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» PROCOOP
Os pedidos devem ser formalizados através dos formulários disponíveis na segurança social direta
entre 6 de setembro e 20 de setembro de 2019.
Relativamente às respostas sociais elegíveis financiadas pelo Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais (PARES), para os lugares financiados, deverá ser seguido o procedimento instituído até à data, ou seja, os pedidos deverão ser formalizados junto dos Centros Distritais do ISS, IP,
atendendo a que são do conhecimento dos serviços da segurança social os lugares financiados e não
financiados pelo PARES. No que concerne às restantes respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1º
aviso de abertura de candidaturas de 2019 ao PROCOOP mas que têm um carácter inovador, os pedidos
devem ser formalizados através do preenchimento do formulário (disponível no separador “Apoios
Sociais e Programas > Programas de apoio ao desenvolvimento social > PROCOOP”) a remeter para o
e-mail ISS-PROCOOP@seg-social.pt até ao dia 30 de novembro de 2019, no qual a entidade fará a
apresentação do projeto em causa.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-SANTARÉM
Formação certificada “Gestão Estratégica de
Recursos Humanos”

UDIPSS-BRAGA
Semana Social 2019

Dia: 19 de setembro
Local: auditório da Biblioteca Municipal - Tomar
Inscrições através deste link

Dias: 24,25 e 26 de setembro, em Vila Nova de
Famalicão
Programa e ficha de inscrição aqui

8.ª Sessão do Forma-me à Sexta na Casa
“O Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens versus Famílias de
Acolhimento: Que oportunidades? Que desafios?”
Dia: 13 de setembro, das 14 às 16h30
Uma iniciativa da Casa dos Rapazes de Viana do Castelo, e será dinamizado
pelo Dr. Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viana
do Castelo.
Seminário “Creche Familiar: Construir Práticas Educativas 0-3 anos”
Dia: 14 de setembro
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Centro Ismaili em Lisboa
Promovido pela Fundação Aga Khan Portugal

VI Encontro de Desporto Adaptado
De 25 a 27 de setembro
Uma organização da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo
Branco em colaboração com a Special Olympics Portugal, que desde 1996 se
dedica ao apoio de jovens e adultos com deficiência Intelectual e doença
mental e que promove diversas atividades desportivas adaptadas.
Ler mais …

Capacitar para intervir ativaMente
Uma equipa técnica do Lar Otília Lourenço de Abiul, irá deslocar-se à Holanda no início de Setembro, para visitar diversos espaços de acolhimento de
idosos e participar em sessões de formação específicas em terapias Snoezelen e de estimulação cognitiva, em contexto geriátrico. Conhecer boas práticas
a nível europeu em particular na Holanda, ao nível dos cuidados geriátricos,
representa uma oportunidade para uma reflexão sobre as práticas em curso a
nível nacional e na instituição.
Ler mais ….

Cáritas: Recolha de Material Escolar - Participe!
A campanha de regresso à escola, promovida pela
Cáritas e pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC),
com o apoio da Missão Continente, é já uma iniciativa esperada pelas muitas famílias que conhecem
as dificuldades deste momento do ano.

Decorre nos dias 7 e 8 de setembro, nas lojas
Continente aderentes.
Em Setúbal, são sete as lojas aderentes. Todas
as informações disponíveis em: https://diocesesetubal.pt/2019/09/04/caritas-recolha-de-material-escolar-participe/.

IMPRENSA
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Aumentaram recaídas e novos dependentes de
álcool e drogas seguidos pelo SNS
Refere ainda que foram seguidos em CRI em
2018 um total de 2 728 crianças e jovens em
risco, 1 242 novos casos (1 319 em 2017) e
165 ...

.2019

Cuidador informal. Governo tem quatro meses
para regulamentar estatuto
O Estatuto do Cuidador Informal define, entre
outras medidas, um subsídio de apoio aos cuidadores, o descanso a que têm direito e medidas ...

DIVERSOS
A 7.ª edição da 'Corrida Montepio- Corremos uns
pelos outros' está quase a chegar e este ano irá apoiar
a Comunidade Vida e Paz.
Organizada pela Associação Mutualista Montepio, a Corrida
Montepio irá decorrer no dia 27 de outubro, pela 10h, com
partida definida na Praça Dom Pedro IV (Rossio) e chegada
no Terreiro do Paço.
Para se inscrever basta aceder ao site do Montepio e seguir
os passos descritos. Existem 3 modalidades de participação: a Corrida 10 km, a Caminhada 5km e a Corrida Pelicas
(direccionada para as crianças).

O programa pode ser consultado aqui.
A inscrição pode ser efetuada aqui

» GUIA de boas práticas para prevenir e combater violência contra as mulheres através dos media
Composto por 10 objetivos, o Guia contém ainda vários exemplos de práticas para uma comunicação que
proteja as vítimas e explicite que a violência contra as mulheres e violência doméstica não é aceitável.

Lino Maia
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