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Grupos de Trabalho  

Custos Técnicos e Recursos Humanos das Respostas Sociais 

 

O Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, 

Protocolo para o biénio 2017-2018, previa, a criação de dois GT 

– Grupos de Trabalho, um “para estudo e definição prospetiva 

dos custos técnicos das respostas sociais e proposta de um mo-

delo de financiamento duradouro correspondente, considerando 

designadamente uma estrutura de custos estimados como ade-

quados para o bom funcionamento das respostas sociais, bem 

como a estrutura de custos atual, devendo o trabalho ser desen-

volvido com a disponibilização de toda informação relevante”, e 

outro para “avaliação dos impactos da maximização dos recur-

sos humanos nas várias respostas sociais, o qual proporá (…) 

um novo modelo de organização que possibilite uma gestão 

mais eficaz e sustentada, mas mantendo os mesmos níveis de 

qualidade”, os quais iniciaram funções apenas em dezembro de 

2018. 

As associadas da CNIS que pretendam contribuir para os trabalhos que estão a ser desenvolvidos no 

âmbito destes grupos, poderão manifestar a sua disponibilidade para participar, através do preenchimento 

desta inscrição. As respostas sociais em análise são as que constam da tabela de comparticipações finan-

ceiras identificadas no Compromisso de Cooperação. 
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Grupo de trabalho 

Custo Técnicos 

Participe! 

https://goo.gl/forms/vMQ7UPb6yKp7kBpx2
https://goo.gl/forms/vMQ7UPb6yKp7kBpx2
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LEGISLAÇÃO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
      Assembleia da República                                               Presidência do Conselho de Ministros 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 
14/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série 
I de 2019-02-04 
Recomenda ao Governo que tome medidas para 
alterar a política de proteção das crianças e jo-
vens em risco, relançando o acolhimento familiar 
como medida privilegiada entre as medidas de co-
locação 

Decreto Regulamentar n.º 1/2019 - Diário da 
República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04 
Fixa o universo dos sujeitos passivos de imposto 
sobre o rendimento das pessoas singulares 
abrangidos pela declaração automática de rendi-
mentos 

 
 Presidência da República - Gabinete do  
 Presidente 
 
Despacho n.º 1235/2019 - Diário da República 
n.º 25/2019, Série II de 2019-02-05  
Designa a cidade de Portalegre como sede das 
comemorações do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, em 2019, esten-
dendo as celebrações às comunidades portugue-
sas nas Cidades da Praia e do Mindelo, na Repú-
blica de Cabo Verde, e estabelece a constituição 
da Comissão Organizadora 

 

 
Presidência do Conselho de Ministros - Gabi-
nete da Secretária de Estado para a Cidadania 
e a Igualdade 
 
Despacho Normativo n.º 3/2019 - Diário da Re-
pública n.º 28/2019, Série II de 2019-02-08 
Define os critérios, regras e formas de apoio pú-
blico prestado pelo Estado a entidades públicas e 
ou privadas por via do valor dos resultados líqui-
dos de exploração de jogos sociais, destinados à 
promoção, desenvolvimento e fomento de ativida-
des, programas, ações ou infraestruturas, no âm-
bito da cultura e da igualdade de género 

 

 

 

 

 

 

 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e  
Segurança Social 
 
Portaria n.º 46/2019 - Diário da República n.º 
27/2019, Série I de 2019-02-07 

Procede à terceira alteração à Portaria n.º 
135/2012, de 8 de maio, que aprova os estatu-
tos do Instituto da Segurança Social, I. P. 

(Extrato: 

«Artigo 1.º  

 7. e) Unidade de Gestão e Acompanhamento 

da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. 

 

Artigo 7.º 

q) Colaborar na implementação, acompanha-

mento e avaliação de programas de apoio à 

inserção e desenvolvimento social, visando 

resposta às problemáticas específicas, nome-

adamente toxicodependência, imigração, mi-

norias étnicas, violência doméstica, tráfico de 

seres humanos e pessoas em situação de 

sem-abrigo; ) 

 
 

   
   Portaria n.º 50/2019 - Diário da República    

n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08 
 
Portaria que define o fator de sustentabilidade e 
idade normal de acesso à pensão de velhice 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994833/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994833/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994833/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994834/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994834/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119188322/details/maximized?serie=II&parte_filter=29&day=2019-02-05&date=2019-02-01&dreId=118994867
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119188322/details/maximized?serie=II&parte_filter=29&day=2019-02-05&date=2019-02-01&dreId=118994867
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119305956/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-02-08&date=2019-02-01&dreId=119305954
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119305956/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-02-08&date=2019-02-01&dreId=119305954
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119236550/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119236550/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553395/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553395/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119366210/details/maximized?serie=I&day=2019-02-08&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119366210/details/maximized?serie=I&day=2019-02-08&date=2019-02-01
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Os Prémios BPI "la Caixa" inserem-se na política de responsabilidade social do Banco e são financiados 
pela Fundação "la Caixa" 

São lançados dois novos prémios para apoiar a infância e ações 
sociais em comunidades rurais 
As instituições privadas podem candidatar-se aos 5 Prémios 
 BPI "la Caixa": 
 
Infância: Crianças e adolescentes  
Solidário: Jovens e Adultos  
Seniores: Pessoas com mais de 65 anos  
Capacitar: Pessoas com deficiência  
Rural:              Ações sociais em meios rurais 

 
 

 

O prémio é dirigido a instituições sem fins lucrativos, e consubstancia-se na apresentação de projetos – 
sob o preenchimento de um questionário – que considerem a prática do futebol, o veículo promotor para 
o combate à discriminação e à promoção da integração social de crianças, jovens, adultos e pessoas 
portadoras de qualquer tipo de deficiência. 
 
O período de candidaturas termina em 31 de maio de 2019. 

 
 
 
 
» 8ª Edição do Prémio Envelhecimento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro, 2019 
   Categoria “Familia e Comunidade” 
 
Candidaturas até 10 de fevereiro 
Regulamento aqui 
Formulário de candidatura  

 
 

 

 

 
Guias Práticos: 

» Condição de Recursos  (A condição de recursos é o conjunto de condições que o agregado familiar deve 
reunir para poder ter acesso às Prestações Familiares, ao Subsídio Social de Desemprego e aos Subsídios Sociais 
de Parentalidade, bem como a outros subsídios e apoios do Estado); 
  

» Prémio “Futebol para Todos” 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

  PRÉMIOS 
 

https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/solidariedade
https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/premios-bpi-la-caixa/premio-bpi-la-caixa-infancia
https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/premios-bpi-la-caixa/premio-bpi-la-caixa-solidario
https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/premios-bpi-la-caixa/premio-bpi-la-caixa-seniores
https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/premios-bpi-la-caixa/premio-bpi-la-caixa-capacitar
https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/premios-bpi-la-caixa/premio-bpi-la-caixa-rural
https://www.fpf.pt/Portals/0/Ficha%20Inscricao%20-%20FPT_1.PDF
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2019/01/ANUNCIO_CANDIDATURA-FAMILIA-E-COMUNIDADE-PMRR2019.pdf
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2019/01/REGULAMENTO-PMRR2019.pdf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/25931/8000_condicao_recursos/d0211ab2-4f86-4440-8dc2-6e6530510e7c
https://www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/20196?_ga=2.52987105.814689079.1549538798-1832994700.1549538798
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» Subsídio Parental

 
 

 
 

 
Formação certificada “Organização de Escalas de Tempo de Serviço” 
 

14 de fevereiro   I  09h30 – 17h30 

Auditório da Estação Zootécnica Nacional, Vale de Santarém 

As inscrições devem ser efetuadas, tão breve quanto possível, através do 
link: https://goo.gl/forms/SeQFZj6y2JFlgSu53 

 
 

 

 
   UDIPSS LEIRIA | Plano de Formação 2019   
 

. Fiscalidade e Contabilidade para as IPSS  | Fev.; 

. Gestão e Sustentabilidade das IPSS | Abril; 

 

. Boas práticas no serviço de apoio à terceira idade nas IPSS  | Junho; 

 

. Prevenção de acidentes em Crianças e Jovens. A Importância de 

dizer não na Educação das crianças | Out.; 
 

. Contrato Coletivo de Trabalho | A definir 

 

. Envelhecimento ativo | Novembro 

 
Pré-Inscrição aqui 

 

 
 

 
 
 

Noite de Poesia “Cyombra - Uma Equação Inacabada” 
 

13 de janeiro   I   21h00   
 

Sede da APOIO (rua Francisco Marcelo Curto, em Algés 
É uma sessão guiada por Francisco de Pina Queiroz el com a participação 
especial da Dra. Dina Roque – Professora de Matemática e Poeta 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/23362/3010_subsidio_parental/0bd0fafb-9e8d-4613-8bb4-e9bf3ac7e5f1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FSeQFZj6y2JFlgSu53&h=AT1TC1-9KZ8uKNO15WHrOEARdh0nxKoigZIiwxk5HKRDEy_HhTqDAJkMtrGBTrUTpTC0_UwZsS3CmV4QWoZRTQR_hPufBJVOu9KFL30SyBRL5L3P8h5_HCvbUnvJ1pp2Exg7Gq8KkXEapmvA8a4yIkxKMbSRz9uStSkKr65RBkJ2qgZT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCY3dZOaJnN5ivZwM6mrjNLhyV_bpXiIA10Xmqjcwi__SSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCY3dZOaJnN5ivZwM6mrjNLhyV_bpXiIA10Xmqjcwi__SSw/viewform?fbzx=6517140961130842260
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Grande Noite de Fados  
 
16 de fevereiro   I  20h00 
 
Casa do Campino em Santarém 
 
Uma iniciativa da Associação Casa dos Beirões do Ribatejo e que tem como 
objetivo angariação de fundos para a construção do complexo social. 
Inscrições até 12 de fevereiro para: 965333317 ou casadosbei-
roes@sapo.pt 
 
 

 
 

4º Congresso Nacional Voz aos Cuidadores 
“Cuidadores – formais e informais” 

 
22 de fevereiro  I   17h00 

 
Salão Paroquial de Perafita 
  
Uma iniciativa, desde 2015, do Centro Social Paroquial Padre Ângelo 
 
Inscrições até ai dia 22 de fevereiro, em centropadreangelo.pt 

 

 

 

II Semana da Parentalidade 
 

19 de fevereiro – Encontro de Técnicos 
Auditório Municipal de Gondomar 
O Encontro contará com a presença de alguns especialistas na área e dará 
especial enfoque às relações de afeto entre pais e filhos e modelos de pa-
rentalidade positiva. 

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1taKkK6pU00ltciEn5Jlma-

dpEPGKTXUg0ILRb0_7LME/edit 
 
20-22 de fevereiro - Semana com atividades para famílias  e comuni-
dade 
Edifício Martim Fernandes, Rio Tinto 
 
É uma iniciativa do Centro Social de Soutelo (Equipa de RSI e os projetos 
de intervenção comunitária), em parceria com a Escola Secundária de Rio 
Tinto e a Assistência a Tuberculosos do Norte de Portugal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centropadreangelo.pt/4o-congresso-nacional-voz-aos-cuidadores/
https://docs.google.com/forms/d/1taKkK6pU00ltciEn5Jlma-dpEPGKTXUg0ILRb0_7LME/edit
https://docs.google.com/forms/d/1taKkK6pU00ltciEn5Jlma-dpEPGKTXUg0ILRb0_7LME/edit
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» Casa abrigo para vítimas de violência domés-
tica com doença mental ... 
 A primeira casa abrigo com acolhimento dife-
renciado para mulheres vítimas de violência 
doméstica com doença mental está a funcio-
nar, ... 

 
» Idanha-a-Nova certifica qualidade da rede so-
cial de apoio do concelho  

A autarquia adianta que o objetivo deste pro-

cesso é preparar a certificação para a qualidade 

dos serviços prestados com 15 IPSS e misericór-

dias ... 

 
» Terapias alternativas, actividades inclusivas  

Para esta IPSS, tal como para todas, as siner-

gias são fundamentais. Especialmente nos ca-

sos dos utentes com patologias que impedem 

uma maior ... 
 
» Aprovada proposta de lei sobre cuidadores in-
formais  

O Conselho de Ministros aprovou hoje a pro-

posta de lei que estabelece as medidas de apoio 

ao cuidador informal, mas os ...

 
» Entidades isentas de IRC devem cumprir na mesma obrigações declarativas - Governo  

... que falava durante o Congresso Nacional das Misericórdias, em Albufeira, ... foi um dos oradores num 

painel dedicado à Fiscalidade e Economia Social, ... No sábado, o encerramento dos trabalhos do con-

gresso conta com a ... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrega de Almofadas Criativas às Instituições 
Dia 14 de fevereiro, às 15h00 
Casa do Ambiente, Montijo 
 
As almofadas foram confecionadas pelas alunas e 
professoras das disciplinas de artes, no âmbito dos 
projetos de envelhecimento ativo da Câmara Muni-
cipal do Montijo em parceria com a Aces Arco Ri-
beirinho, e irão servir como ferramenta de trabalho 
para educadoras e professores que desenvolvem 
ações com crianças com dificuldades de aprendiza-
gem. 

 IMPRENSA 

 DIVERSOS 

 
O Programa Operacional de Apoio às Pes-
soas Mais Carenciadas vai realizar no dia 11 
de fevereiro de 2019, entre as 09h30 e as 
16h30, no Auditório do Centro Nacional de 
Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) 
em Santarém, o “I Encontro FEAC – Fundo 
Europeu de Apoio aos Mais Carenciados". 
 

Consulte o Programa do evento. 
 
 

Lino Maia 
 
 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/casa-abrigo-para-vitimas-de-violencia-domestica-com-doenca-mental-abre-em-viseu
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/casa-abrigo-para-vitimas-de-violencia-domestica-com-doenca-mental-abre-em-viseu
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/casa-abrigo-para-vitimas-de-violencia-domestica-com-doenca-mental-abre-em-viseu
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/casa-abrigo-para-vitimas-de-violencia-domestica-com-doenca-mental-abre-em-viseu
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/idanha-a-nova-certifica-qualidade-da-rede-social-de-apoio-do-concelho-10541188.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMjQyMDA4MjUwNTkxMTI0MTI4NzIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEh-h_qf6SRu0KtzTPxJHSodSeFzA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/idanha-a-nova-certifica-qualidade-da-rede-social-de-apoio-do-concelho-10541188.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMjQyMDA4MjUwNTkxMTI0MTI4NzIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEh-h_qf6SRu0KtzTPxJHSodSeFzA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2019/02/07/estudiop/artigo/terapias-alternativas-actividades-inclusivas-1860909&ct=ga&cd=CAEYAioTOTQ5NDYwODAwNTMyMTAxMTc2NTIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNG7pEg_BiDrm2zZ8tHPThYfKKUfTA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lusa.pt/article/25573215/aprovada-proposta-de-lei-sobre-cuidadores-informais&ct=ga&cd=CAEYASoTNzU1NzIzMzMzNzA1NTUzNjEyMzIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNG1AsJGbuDdjuhJ78vrI8ZIG0nQVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lusa.pt/article/25573215/aprovada-proposta-de-lei-sobre-cuidadores-informais&ct=ga&cd=CAEYASoTNzU1NzIzMzMzNzA1NTUzNjEyMzIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNG1AsJGbuDdjuhJ78vrI8ZIG0nQVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/entidades-isentas-de-irc-devem-cumprir-na-mesma-obrigacoes-declarativas---governo-10556258.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3NjA2MDIxNjM5OTI4NzU5NzIyGWQ1YjliYjc5ZmJmNDA2ZmI6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGa0mSET-yCWTRbeALmxd283v5ZhQ
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/88066/Programa+Provis%C3%B3rio.pdf/4a14c366-3ace-4ada-b4a3-38bbabacc16b

