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  “Acolher, proteger, promover e integrar” 

                                               Papa Francisco 

 

 

 

 

O Dia Mundial da Paz  foi instituído pelo Papa Paulo VI 

(1897-1978) e é celebrado no primeiro dia do ano novo. 
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Decreto-Lei n.º 156/2017 - Diário da República n.º 

248/2017, Série I de 2017-12-28114420280 
Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 

2018. 

(Extrato 

Artigo 2.º 
Valor da retribuição mínima mensal garantida 

O valor da retribuição mínima mensal garantida a que 

se refere o n.º 1 do artigo 273.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, é fixado 
em € 580.) 
 

Assembleia da República 
 

Lei n.º 113/2017 - Diário da República n.º 249/2017,      

Série I de 2017-12-2925585 

Grandes Opções do Plano para 2018 

Lei n.º 114/2017 - Diário da República n.º 249/2017,     

Série I de 2017-12-29 

Orçamento do Estado para 2018 

 
 
 
 
» Curso de Igualdade de Género com formação 
complementar em Tecnologias de Informação 
 
Este curso de formação de públicos estratégicos, com 
a duração de 58h, é co-financiado (totalmente gra-
tuito para os formandos e formandas + subsídio de ali-
mentação) e confere o certificado de formação pro-
fissional em Igualdade de Género com formação 
complementar em TIC. 
 

Consulte aqui toda a Informação 

LEGISLAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados (RGPD) 

 
O RGPD regula a proteção das pes-

soas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, revogando a 

Diretiva 95/46/CE. 

A CNPD criou aqui um espaço dedi-

cado ao novo RGPD para que as enti-

dades públicas e privadas possam ir 

acompanhando o trabalho que está a 

ser desenvolvido conjuntamente pelas 

autoridades de proteção de dados, a 

nível europeu, e no qual a CNPD está 

a participar ativamente.  

O RGPD será diretamente aplicável 

em todos os países da União Europeia 

e também no Espaço Económico Eu-

ropeu a partir de 25 de maio de 2018. 

 FORMAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114420280/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114420280/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425586/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425586/details/maximized
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-curso-de-igualdade-de-genero-e-as-tecnologias-de-informacao-acao-no1-36927310580
https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm
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Abertura de Candidaturas ao Programa PAES - Programa de Apoio a Empreendedores Sociais 
 
O Programa visa captar projetos que desenvolvam pro-
dutos e serviços de caráter inovador, destinados à re-
solução de problemas e necessidades no contexto da 
Economia Social. 
 
Destinatários/a: 
Podem candidatar-se ao Programa PAES Aceleração, 
Startups e projetos de negócio com componente de 

inovação, e que estejam em desenvolvimento há pelo 
menos 6 meses na data de candidatura, e entidades 
coletivas com ou sem fins lucrativos com pelo menos 6 
meses de atividade no seu setor. 
Saiba mais sobre este programa e candidate-se 
em https://www.paes-aceleracao.pt 

 
 
 
 
 
 
 
Prémios Nunes Correa Verdades de Faria 
Estão abertas as candidaturas para os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, atribuídos pela Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), até 28 de fevereiro de 2018. 

Outras informações necessárias à apresentação da candidatura deverão ser solicitadas ao Gabinete de Re-
lações Públicas e Protocolo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Largo Trindade Coelho, 1200 – 470 
Lisboa; Tel: 21 323 52 77/212; E-mail: Secretaria-geral@scml.ptt; SITE: http://www.scml.pt/). 
Prémios Nunes Correa Verdades de Faria – Regulamento 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

UDIPSS-LEIRIA 
Seminário sobre o “Novo Regulamento de 
Proteção de Dados” 
30 de janeiro de 2018 

         
Local: Rua Camilo Santos Barata, nº 3, Cruz 
d’Areia, Leiria 
Programa aqui 

 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

Candidatura prémio 

https://www.paes-aceleracao.pt/
mailto:Secretaria-geral@scml.ptt
http://www.scml.pt/
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/2017/01/Pr%C3%A9mios-Nunes-Correa-Verdades-de-Faria-Regulamento.pdf
http://udipss-leiria.pt/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventHOUyX6pL
http://udipss-leiria.pt/30jan18-leiria-seminario-novo-regulamento-geral-protecao-dados-saiba-vai-mudar/
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 Inscrições obrigatórias e apenas disponíveis às associadas da UDIPSS-PORTO 

 Contactem-nos através de geral@udipss-porto.org 

 
 

 
 

 
 
 
 
Vieira da Silva apoiado por instituições de soli-
dariedade  
Estas instituições prometem continuar a intervir 
para que o caso da Raríssimas não deixe mácula 
no chamado terceiro setor da economia social. 
Depois de uma reunião com o Presidente da Re-
pública, no Porto, a 15 de dezembro, o padre 
Lino Maia afirmou: "Não vamos parar por aí a 
nossa ... 
 

 
Município de Santiago do Cacém recebe 'Chama 
da Solidariedade'  
A Chama da Solidariedade, iniciativa da Confe-
deração Nacional das Instituições de Solida-
riedade (CNIS) - e da União das Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social de Setúbal 
(UDIPSSSetúbal), foi entregue no dia 21 de de-
zembro, ao Município de Santiago do Cacém, 
numa cerimónia ... 

 
Cuidados Continuados reforçados com 538 no-
vas respostas de ... 
O Instituto da Segurança Social (ISS) e as Admi-

nistrações Regionais de Saúde (ARS) vão cele-

brar contratos-programa com 45 entidades da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-

grados (RNCCI), que darão lugar a 538 novas 

respostas de internamento em 2018. Segundo 

um despacho conjunto ... 

Quem são os sem-abrigo que vivem no Porto?  
A União de Freguesias de Cedofeita, Santo Il-
defonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória quer 
pôr em prática o projeto 'União com Coração', que 
pretende conhecer a origem dos sem-abrigo que 
vivem nas ruas da cidade. Como o presidente da 
União, António Fonseca, disse à Lusa, o projeto 
foi ... 

                                                                                                                          
  Lino Maia 

 

 IMPRENSA 

mailto:geral@udipss-porto.org
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/portugal/interior/vieira-da-silva-apoiado-por-instituicoes-de-solidariedade-9011651.html&ct=ga&cd=CAEYCioTNDQ5ODEzOTQ4MTg3MzA0MTY4NTIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE_XkefmqcyU55_jfbD5AChuaSgHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/portugal/interior/vieira-da-silva-apoiado-por-instituicoes-de-solidariedade-9011651.html&ct=ga&cd=CAEYCioTNDQ5ODEzOTQ4MTg3MzA0MTY4NTIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE_XkefmqcyU55_jfbD5AChuaSgHg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://antenamirobriga.pt/municipio-de-santiago-do-cacem-recebe-chama-da-solidariedade/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc3MDk2MjIwMjQzNzYxMjk0MDEyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHgFZy76bngDnT2MzRywesm7kuf2w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://antenamirobriga.pt/municipio-de-santiago-do-cacem-recebe-chama-da-solidariedade/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTc3MDk2MjIwMjQzNzYxMjk0MDEyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHgFZy76bngDnT2MzRywesm7kuf2w
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-12-29-Cuidados-Continuados-reforcados-com-538-novas-respostas-de-internamento
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-12-29-Cuidados-Continuados-reforcados-com-538-novas-respostas-de-internamento
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://sol.sapo.pt/artigo/593974/quem-sao-os-sem-abrigo-que-vivem-no-porto-&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI3MDg2OTI4NzgyMzE0MjAxMDgyGTE3MGQxOWViMTZmYjE4N2Y6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEjkz7__1rfLcvOnKh7BHfjAt7NbQ

