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Estudo revela aumento de casos de fome em pessoas 

assistidas por instituições 

 

O número de pessoas assistidas por instituições que esteve 

"uma vez ou outra" sem comer durante um dia inteiro 

"aumentou de forma significativa" entre 2014 e 2016, 

passando de 18% para 26%. 

 

Ler noticia completa aqui 
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Horário: 14h30-17h30 

Local:  Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais da Universidade 
Católica. 

Confirmação de presenças para: cc.administrativo@cnis.pt 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

  
 

 
 

Trabalho, Solidariedade e Segurança social 
 

Decreto-Lei n.º 143/2017 - Diário da República 
n.º 230/2017, Série I de 2017-11-29 
Integra um representante das cooperativas na Co-
missão Permanente do Setor Social e Solidário e 
prorroga o prazo de cedência de estabelecimentos 
sociais à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

Planeamento e das infraestruturas 

Decreto-Lei n.º 144/2017 - Diário da República 
n.º 230/2017, Série I de 2017-11-29 
Altera o regime de inspeção técnica periódica de 
veículos em circulação na via pública, e estabelece 

os requisitos mínimos de inspeção técnica na es-
trada de veículos comerciais em circulação, trans-
pondo as Diretivas n.os 2014/45/UE e 2014/47/UE 
 

 
Assembleia da República 

 
Resolução da Assembleia da República n.º 
260/2017 - Diário da República n.º 231/2017, Sé-
rie I de 2017-11-30 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas que 
garantam o cumprimento efetivo dos horários de 
trabalho e a conciliação do trabalho com a vida fa-
miliar

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114276583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114276583/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114276584/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114276584/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0045
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0047
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114290173/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114290173/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114290173/details/maximized
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Ficha Doutrinária – AT 

 
Diploma: Código do IRC  
Artigo: Artigo 10.º  
Assunto: Amplitude da isenção (Rendimentos Prediais)  
Processo: 536/2017, com Despacho da Diretora de Serviços do IRC, em 2017-06-27  
Conteúdo: Uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), nos termos do Decreto-Lei n.º 
119/83, de 25 de novembro, e entidade isenta de IRC, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Código do IRC, veio solicitar esclarecimentos sobre a amplitude da referida isenção, designadamente 
… 
 
 
 
 

 

 
  Prémio Horizon: Inovação Social         
 
Objetivos: 
Os Prémios Horizon são prémios de incentivo que pretendem distinguir as melhores respostas a um 
determinado desafio. No que concerne ao Prémio Horizon: Inovação Social, foram submetidos a 
votação online, sob a pergunta "Que desafio gostaria de ver tratado em primeiro lugar?", os seguin-
tes desafios:  

Obesidade Infantil 
Envelhecimento da População 
Integração dos Imigrantes no Mercado de Trabalho 
Empreendedorismo Feminino e Empresas geridas por Mulheres 
Cidadãos por uma Energia mais Limpa 

Mais informações sobre como participar e o modelo de candidatura  aqui. 

 
 
 

Programa Nacional de  
Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. 2018 
 
Prazo de candidatura até 26 de dezembro (inclusive) 
Este programa de financiamento é um apoio financeiro destinado às ONGPD registadas no INR. O objetivo 
é a promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou incapacidade (adquirida ou congénita) e das 
pessoas com limitações funcionais resultantes de doenças crónicas e incapacitantes. 
 
Toda a informação aqui 
 

 CANDIDATURAS 

FISCALIDADE 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E35A1F23-F29D-4890-8EC5-327FDD04CAB1/0/FD_CIRC_536_2017.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation&lg=pt&pg=home
http://www.inr.pt/content/1/4601/programa-de
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2nd Smart Ageing Prize  
 
O Programa AAL lança o 2º Prêmio de Envelhecimento Inteligente para 
suportar mais velhos as pessoas participam plenamente da vida social. 
Este prémio procura de produtos inovadores e inspiradores e serviços que 

usam tecnologias digitais que facilitam as interações do mundo real para se 
envolver pessoas em atividades sociais e estimulantes, promovendo o envelhe-

cimento ativo e conectado. 
O prazo para a apresentação de candidaturas: 30 de março de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 
UDIPSS – ÉVORA 
Sessão Formativa: Novo Regulamento de Proteção 
de Dados 
6 de dezembro 
 
Local: Rua Ferragial do Poço Novo, 22, Évora 
Programa aqui 
Inscrições aqui 
 

UDIPSS-SETÚBAL 
Assembleia Geral Ordinária 

06 de dezembro   ।   14h00 

 
Local: sede da UDIPSS (R. Brancannes, 62/64) 
Ordem de trabalhos: apresentação e votação do orça-

mento retificativo de 2017; Apresentação e votação do 

plano de atividades e orçamento de 2018; Outros as-

suntos. 

http://www.aal-europe.eu/smart-ageing-prize/
https://pt-pt.facebook.com/events/1617366171656894/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventhNJYXu5a
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/evora-a-novo-regulamento-de-protecao-de-dados
http://www.udipsssetubal.org/
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
 

 3 de dezembro               ।    15h00  

 
 Auditório Municipal de Gaia 
Organizado pela APPACDM de Vila Nova de Gaia, APPDA-Norte e 
CerciGaia. 
Este evento tem por objetivo sensibilizar a comunidade para a in-
clusão das pessoas com deficiência e conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia. 
 
 
Caminhada solidária inclusiva 
 

3 de dezembro               ।     10h00 – 11h30 

 
Ponto de encontro: mercado municipal de Pinhal Novo 
 

UDIPSS-BRAGA 
Sessão Formativa: Novo Regulamento de Proteção 
de Dados 
13 de dezembro 
 
Local: auditório Prof. Manuel Isidro Alves  
Programa aqui 
Inscrições aqui 
 

UDIPSS-AVEIRO 
Sessão Formativa: Novo Regulamento de Proteção 
de Dados 
20 de dezembro 

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda 
Programa aqui 
Inscrições aqui 

,%20https:/www.facebook.com/events/1814509598840401/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventwZAG48t2
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braga-a-novo-regulamento-de-protecao-de-dados
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventZP6Hrb40
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro
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A Caminhada contará com um percurso acessível a pessoas com 
mobilidade reduzida de 5 KM e a Chama da Solidariedade mar-
cará presença nesta iniciativa. 
 
 
 
II Congresso Internacional Projeto Homem 
“Ecologia(s) das dependências: entre a utopia e a limitação” 
 

4 e 5  de dezembro          ।   10h00   

 
 Aula Magna da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – 
Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa. 
 
Toda a informação no site projectohomem-braga 
 
 
 
Exposição de trabalhos “Mimos com Arte” 
 

De 4 a 14 de dezembro    ।  15h00 

 
Casa André Pilarte, em Tavira 
 
É uma iniciativa da Fundação Irene Rolo 
 
 
 
 
Peça de Teatro “E se Fosse Connosco? 
 

5 de dezembro                      ।   21h00 

 

Teatro Municipal de Bragança 
 
A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional do Laço Branco leva à cena a peça de 
teatro A Farsa de Inês Pereira - de Gil Vicente adaptada aos dias de hoje 
com o subtema “ E se fosse Connosco?”. 
Além da peça de teatro, decorrerá também uma ação de interação com o 
público, com a duração de 30 minutos, onde a temática da Violência será 

abordada. 
 
 
I Fórum Sociedade Inclusiva 
 

05 de dezembro                  ।   9h30 – 17h00 

 
Biblioteca Municipal de Palmela 
 
 

http://projectohomem-braga.com/
http://www.fir.pt/
https://www.facebook.com/events/1838200836194686/).
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Este Fórum contará, entre outros, com a presença do Instituto de 
Cidades e Vilas com Mobilidade, da Confederação Nacional de Or-
ganismos de Deficientes e da Associação Salvador. Com esta inici-
ativa pretende-se debater e refletir sobre a problemática das aces-
sibilidades para todos em Palmela, assim como proporcionar um 
momento de partilha de boas práticas, por forma minimizar eventu-
ais constrangimentos existentes. 
As inscrições poderão ser efetivadas em www.clds3gpalmela.pt. 
Esta iniciativa contará com a presença da Chama da Solidarie-
dade 
 
 
 
2.ª Conferência do ciclo "Entre o Rio e a Serra" 
- Demências - Desafiar a Realidade - 
 

06 de dezembro             ।   09h30 – 16h30 

 
Auditório paroquial 
A iniciativa decorre no âmbito do projeto ReViver - Intervenção So-
cial na Área das Demências da Associação de Solidariedade So-
cial e Recreativa de Nespereira – Cinfães. 
 
 
Oradores de insuspeita competência nos diferentes domínios, farão 
abordagens a vários aspetos que a "montante" ou a "jusante" po-
dem influenciar, o aparecimento, desenvolvimento ou o controle de 
situações demenciais. 
Inscrições até ao dia 2 de dezembro: geral@assrnespereira.org 
   
 
 
 
Colóquio  
"Sentir a diferença - que caminhos para a deficiência?". 
 

 7 de dezembro              ।   14h30 

 
Biblioteca municipal José Mariano Gago 
 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência", o Centro de Atividades Ocupacionais da Associação 
Cultural e de Apoio Social de Olhão (ACASO) promove este Co-
lóquio que tem como objetivo proporcionar um espaço de partilha 
de opiniões e experiências numa perspetiva transversal a todas as 
etapas de vida da pessoa portadora de deficiência. 
As inscrições são gratuitas até 5 de dezembro: psicologia-
cao@ipss-acaso.org. 
 
 
 
 

http://assrnespereira.org/index.php/projetos/reviver/23-projetos/reviver/123
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Comemoração do 28º aniversário do Centro de Dia de Pontével 
 

10 de dezembro             ।    12h00 

 
Centro de dia de Pontével (Cartaxo) 
 
Inscrições até ao dia 6 de dezembro, para o email: centro.dia.pon-
tevel@sapo.pt  /  243799679  /  924143089 
 

 
 
 
 

A Cáritas Diocesana de Coimbra tem atualmente em votação uma 
proposta para Rede Temática da Comissão Europeia para 2018, com o 
tema Smart Healthy Age-Friendly Environments. 
 
A Rede proposta 
pela Cáritas Coim-
bra tem como 
objetivo discutir e 
facilitar a criação 

de ambientes saudáveis e amigáveis para todas as ida-
des, através da utilização de novas tecnologias, como 
uma prioridade para a política de 2018, com vista à pro-
dução de uma Declaração de Participação (Join State-
ment) sobre este assunto. 
 
A revitalização das iniciativas de Envelhecimento Ativo e 
Saudável (preparando pós-2020) implicará discussões 
de alto nível entre diferentes grupos, redes, DG, EIPs e 
até organizações internacionais, compreendendo a inter-
dependência simbiótica dessas matérias com uma Eu-
ropa Saudável e Competitiva. Esta Rede Temática pre-
tende criar um alinhamento político de alto nível de todas 

essas redes e iniciativas para assuntos de envelheci-
mento. Alinha-se com as prioridades da Saúde da UE na 
criação de sinergias que irão aumentar a qualidade, a 
inovação e a sustentabilidade para a implementação de 
melhores sistemas de saúde e cuidados, crescimento 
econômico e saúde sustentável, em linha com o Projeto 
de Transformação Digital de Saúde e Cuidados. 
 
De momento a proposta da Cáritas de Coimbra encontra-
se a liderar a votação de forma confortável, mas todo o 
apoio é essencial, pelo que se apela ao voto através da 
EU Health Policy Platform - - https://webgate.ec.eu-
ropa.eu/hpf/ - rede Agora – tópico NEW poll - Expression 

of interest & support: Cycle 3 - Thematic Networks 2018 
(Deadline: Thursday 7 December). 
 

 
 
O Associativismo foi o mote das comemorações do aniversário da Casa do Povo de Abrunheira 

 
A efeméride contou com uma terceira exposição so-
bre este tema, propondo uma viagem pela memória, 
proporcionando aos presentes uma viagem pelos 
corredores do tempo, possibilitando que se reavi-
vasse a memória dos tempos em que surgiu a atu-
almente designada Casa do Povo de Abrunheira e 
tudo o que tem vindo a construir em prol da comu-
nidade, com especial ênfase no enorme investi-
mento que tem realizado nos últimos anos, com di-
versos novos equipamentos, mas também na quali-
dade dos recursos humanos, cujas condições tem  

 
permitido granjear distinções a nível regional e na-
cional, em diferentes áreas, da social ao desporto, 
com campeões regionais, ibéricos e títulos interna-
cionais em diversas modalidades e principalmente 
ao nível da saúde, com distinções dos mais presti-
giados organismos, considerando os cuidados de 
excelência e destacando-se por projectos de inova-
ção social, como de resto se pôde aferir tanto pela 
exposição documental apresentada como pela 
apresentação multimédia que compôs a sessão co-
memorativa. 

https://pt-pt.facebook.com/centrodiapontevel/
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/
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 Há 251 crianças sinalizadas por consumo álcool 

em Portugal  
De acordo com a edição deste domingo do Jornal de 
Notícias, só no ano passado as comissões de Prote-
ção de Crianças e Jovens (CPCI) registaram 171 no-

vos casos, sendo que 29 diziam respeito a jovens que 
já tinham sido acompanhados anteriormente. Esses 
juntam-se aos 80 que transitaram de ... 
 
  Comissão Europeia lança prémio em inovação so-
cial de 2 milhões de euros para ajudar idosos  

O comissário europeu Carlos Moedas apresentou se-
gunda-feira, em Lisboa, o Prémio Horizonte em Inova-
ção Social, no valor de dois milhões de ... 

 
 Inovação social mantém responsabilidade do Es-
tado na função social - Governo  

A ministra da Presidência defendeu hoje que a inova-
ção social não é uma forma de "desresponsabilizar o 

Estado" na sua função social, nem de ... Neste sen-
tido, irá envolver uma rede de entidades públicas, pri-
vadas e público-privadas, tais como organizações de 
economia social, fundações, ... 

 
  Cem medidas para dar resposta a 4 mil sem-
abrigo  

Cláudia Joaquim indicou que os últimos estudos apon-
tavam para a existência de cerca de 4 mil pessoas em 
situação de sem-abrigo em Portugal, mas observou 

que este número é "volátil" e que o fenómeno dos 
sem-abrigo, embora mais visível nas cidades, não é 

um problema unicamente urbano ou ... 
 
  Açores avançam com Programa para a Eficiência 
Energética  
... um Programa de Ação para a Eficiência Energética 
e iniciar auditorias energéticas a várias instituições 
particulares de solidariedade social (IPSS), ... 

 
 
  Portugal: União das Misericórdias celebra protocolo 
para reabilitação de imóveis do setor social  
O protocolo com a Estrutura de Gestão visa o financi-
amento de projetos de “reabilitação física do patrimó-
nio imobiliário das Misericórdias, IPSS e Mutualida-

des”, independentemente do uso ser habitacional ou 
para atividades económicas ou para equipamentos de 
utilização coletiva. A colaboração vai ... 
 

  Portugal disponível para acolher mais de mil refugi-
ados a partir da Turquia  

Portugal está disponível para acolher a partir de agora 
1.010 refugiados a partir da Turquia e de outros países 

terceiros, ao abrigo de um novo ... 
 
  Estudo revela aumento de casos de fome em pes-
soas assistidas por instituições  
Destas crianças e jovens, 36% já reprovaram pelo 

menos uma vez durante o seu percurso escolar (21% 
uma vez e 10% duas vezes), uma taxa ...

 
 
 

Comunicado do Conselho de Ministros de 30 de novembro de 2017 (extrato) 
7. O Conselho de Ministros apreciou o Plano de Ação 2017-2018 para a integração de Pessoas em 
Situação de Sem-abrigo, aprovado na passada terça-feira pela Comissão Interministerial da Estratégia 
Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-abrigo (ENIPSSA 2017-2023). 
 
Entre as mais de 100 medidas, encontram-se medidas de apoio à habitação permanente, de alargamento 
da intervenção na saúde e de integração profissional são algumas das medidas incluídas neste Plano, 
com uma dotação orçamental superior a 60 milhões de euros. 

 
 
 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2017/11/26/ha-251-criancas-sinalizadas-por-consumo-alcool-em-portugal/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzg5OTUzMTgxMzA2NDUzNjU3OTIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHkjX8QY8LJpLWyJImgLP6-tVFmRg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2017/11/26/ha-251-criancas-sinalizadas-por-consumo-alcool-em-portugal/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzg5OTUzMTgxMzA2NDUzNjU3OTIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHkjX8QY8LJpLWyJImgLP6-tVFmRg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2017/11/27/comissao-europeia-lanca-premio-em-inovacao-social-de-2-milhoes-de-euros-para-ajudar-idosos/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzA2NzA1MDM2OTkxOTI2NDQ5NTIZMjg3NDgxMmYyZDdhNDYyNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNF4rEWZV-nA8ajsAnYcwRcFY0-NbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://observador.pt/2017/11/27/comissao-europeia-lanca-premio-em-inovacao-social-de-2-milhoes-de-euros-para-ajudar-idosos/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzA2NzA1MDM2OTkxOTI2NDQ5NTIZMjg3NDgxMmYyZDdhNDYyNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNF4rEWZV-nA8ajsAnYcwRcFY0-NbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/inovacao-social-mantem-responsabilidade-do-estado-na-funcao-social---governo-8946865.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNDAxNDk1MjcyOTgxNTMwMjUzMTIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNH6-MDbE3fXRvRJwlmM8HuiPqlNcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/inovacao-social-mantem-responsabilidade-do-estado-na-funcao-social---governo-8946865.html&ct=ga&cd=CAEYAioTNDAxNDk1MjcyOTgxNTMwMjUzMTIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNH6-MDbE3fXRvRJwlmM8HuiPqlNcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://rr.sapo.pt/detalhe.aspx%3Fobjid%3D99527&ct=ga&cd=CAEYEioTMzMzMTY2MTgwNzk2Nzc4NzExMjIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFSgeDLhF2YAoOrDA2aC0BHsXis6Q
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           Evento no facebook 

 
Lino Maia 

https://www.facebook.com/events/190418584865720/

