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Nomenclaturas e Conceitos 
(Despacho de Aprovação do Secretário de Estado da Segurança  
Social, exarado em 2006/01/19) 
 

POPULAÇÃO ADULTA 

  

Pessoas Idosas 
 
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD 

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que con-
siste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no 
domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, defi-
ciência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 
permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as 
atividades da vida diária. 
 
LAR DE IDOSOS 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao aloja-
mento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pes-
soas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de inde-
pendência e/ou de autonomia. 
 
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI (Nova de-
nominação das respostas residenciais para pessoas idosas, substitu-
indo as designações lar de idosos e residência para idosos, nos ter-
mos da Portaria n.º 67/2012, de 21 de março.) 
Considera-se estrutura residencial para pessoas idosas, o estabele-
cimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou perma-
nente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e pres-
tados cuidados de enfermagem. A estrutura residencial pode assumir 
um das seguintes modalidades de alojamento: a) Tipologias habitaci-
onais, designadamente apartamentos e ou moradias; b) Quartos e c) 
Tipologias habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos. 
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  » Formação “Educar, Brincar e Aprender a Aprender em contexto pré-escolar” 

 

Os resultados das ações de fiscalização desenvol-

vidas pela IGEC – Inspeção-Geral de Educação e 

Ciência e a publicação das Orientações Curricula-

res para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), moti-

varam o desenho e acreditação de uma formação 

que permitisse, às instituições com a resposta de 

educação pré-escolar, estar aptas a implementar 

melhorias no seu desempenho e adequar as suas 

práticas pedagógicas às orientações publicadas. 

Com este objetivo, a CNIS promove, em parceria 

com o CFAE de Matosinhos – Centro de Formação 

de Associação das Escolas de Matosinhos, a ação 

“Educar, Brincar e Aprender a Aprender em 

contexto pré-escolar”, destinada, nesta primeira 

fase, aos diretores pedagógicos das instituições as-

sociadas com educação pré-escolar. 

Esta ação, acreditada pelo Conselho Científico-Pe-

dagógico da Formação Contínua, tem a duração de 

50 horas e decorrerá em formato b-learning (com 

apenas uma sessão presencial e todas as outras à 

distância, através da plataforma Moodle da CNIS). 

A sessão presencial decorrerá no próximo dia 21 

de maio, às 15:30, nas instalações da sede da 

CNIS, no Porto, dando início à ação.  

As instituições associadas poderão formalizar a 

inscrição dos seus diretores pedagógicos através 

do preenchimento do boletim de candidatura até 

ao próximo dia 14 de maio, sendo consideradas, 

nesta primeira fase, 40 inscrições (30 efetivas e 10 

suplentes). 

O departamento técnico da CNIS encontra-se dis-

ponível para qualquer esclarecimento através dos 

contactos habituais dep.tecnico@cnis.pt e 

226068614. 

 
 

 

 
 
 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
56/2018 - Diário da República n.º 87/2018, 
Série I de 2018-05-07 
Aprova o Programa Da Habitação ao Habitat. 
 
 

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde 
 
Despacho n.º 4429/2018 - Diário da República 
n.º 87/2018, Série II de 2018-05-07 115226316 
Estabelece o modelo de governação aplicável ao 
Plano Nacional de Saúde (PNS) e aos Progra-
mas de Saúde Prioritários integrados neste 
Plano

. 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/04/C628-Educar-Brincar-e-Aprender-a-Aprender-em-contexto-pr%C3%A9-escolar_conte%C3%BAdo.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/04/C628-Educar-Brincar-e-Aprender-a-Aprender-em-contexto-pr%C3%A9-escolar_conte%C3%BAdo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1naJgLwDKcQfVSfPRzuuxib5Tdn8nkpRG-vZPSpwnq08/edit
mailto:dep.tecnico@cnis.pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226937/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226937/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226937/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226316/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-07&date=2018-05-01&dreId=115226276
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226316/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-07&date=2018-05-01&dreId=115226276
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Região Autónoma dos Açores - Presidência 
do Governo 
 

Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2018/A - 

Diário da República n.º 88/2018, Série I de 

2018-05-08 
Cria a Comissão de Acompanhamento das Políti-
cas Sociais. 

 

 

 

Economia 

 

Portaria n.º 131/2018 - Diário da República n.º 

90/2018, Série I de 2018-05-10 
Estabelece as regras e modelo constante do 
anexo I à presente portaria e da qual faz parte in-
tegrante, aplicáveis ao procedimento de comuni-
cação prévia de início de atividade das platafor-
mas de financiamento colaborativo nas modalida-
des de donativo e/ou com recompensa consagra-
das na Lei n.º 102/2015, de 24 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 3/2018, de 9 de fevereiro 

 

 

 

 
 
 

» Novo Simulador de Pensões 
 
» Entrega e Rejeição de Declaração Mensal de Remune-
rações 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Workshop”: Perspetivas e Desafios do Envelhecimento" –  
Formação Certificada através plataforma SIGO 

 
23 de Maio 
Auditório do Centro Bem Estar Social da Zona Alta de Torres Novas 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

POISE - Programa Operacional da  
Inclusão Social e Emprego   
Títulos de Impacto social 

Data de início: 09-05-2018 | Data de encer-
ramento: 31-12-202 

AVISO POISE-39-2018-08 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115235764/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115235764/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115235764/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115262253/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115262253/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70086389/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114661387/details/normal?l=1
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/novo-simulador-de-pensoes
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14502512/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14502512/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=9c325f1e-22e8-469d-ad29-7de5bbafde1e
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A UDIPSS-Santarém pretende com a organização desta ação formativa 
Certificada, promover a partilha de conhecimentos e experiências de prá-
ticas e orientações que visem a promoção de um envelhecimento ativo e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
saudável nas respostas sociais dirigidas às pessoas idosas. 
 
Para inscrição deverão aceder a: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fC
A/edit 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
IX Conferência “À Luz do Farol - A Missão dos Centros de Apoio 
Familiar e Aconselhamento Parental” 
 
14 de Maio   I   09h30 - 17h00 
 
Auditório Escola Superior Educação de Setúbal 
 
Inscrição: meninosdeoiro@gmail.com / 96.567.1738 
Entrada livre (mas inscrição obrigatória até 7 de Maio) 
 
 
 
 
I Jornadas Sénior do Centro Social Paroquial de Mogos 
 
17 de maio 
 
 
Carrezeda de Ansiães 
 
Inscrições até 11 de maio para: cspmogos@gmail.com 
 
 
 
 
Sessão sobre o tema “A Jovem Medicina do Barreiro – conhecer 
e reconhecer”   
 
19 de maio   I   15h00 – 17h00 
 
Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro 
 
É uma iniciativa da Associação Clínica Frater 
Programa aqui 

https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ibYGw8i4tXCOym3Ix9sFGMxWPFDICK8jBDI6oaw8fCA/edit
http://www.cspmogos.com/category/noticias/
http://www.acfrater.pt/?c=4&id_not=563
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10ª Festa das Sopas 
 
20 de Maio  I  13h07 
 
Centro de Bem Estar Social Vale de Figueira 
 
Reservas: 243420543 / geral@cbesvf.org 
 
 
 
 
XXIV Jornadas  
"Normalidades culturais"?: O outro lado do espelho - descorti-
nando vivências afetivas e íntimas” 
 
24 Maio  • Seminário 
Auditório Prof. Lima de Carvalho 
25 Maio • Seminário 
Sala de Cinema Verde Viana 
25 Maio  • Workshops 
Casa de Hóspedes Dona Emília e IPDJ Viana do Castelo 
 
Uma organização Gabinete Social de Atendimento à Família (GAF

 
 
Ciclo de Conferências "Comunicar nas Organizações Sociais" 
 
25 de maio     
 
 
Centro Social e Cultural de Carreço 
 
Inscrições gratuitas mas obrigatórias até 21 de maio 
 

 
 
 

I Encontro de Saúde Mental ASFE SAÚDE 
 
25 de Maio   I    9h00 – 18h00 
 
Rua da Bela Vista nº 30  
Encarnação, Mafra 
 
A ASFE SAÚDE irá dinamizar no dia 25 de Maio de 2018. Este Encontro 
tem como principal objetivo a reflexão e debate de temas relacionados 
com a Saúde Mental, transversais aos cuidados prestados em Unidades 
de Saúd 

http://www.gaf.pt/pt/jornadas/XXIV
http://www.gaf.pt/pt/jornadas/XXIV
http://www.gaf.pt/pt/jornadas/XXIV
https://pt-pt.facebook.com/events/2366251150268020/
https://www.1encontrosaudementalasfesaude.com/
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III Encontro Nacional de  
Cuidadores Informais de Alzheimer e Demências 

 
2 de junho    I   10h30  - 18h00 
 
Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
Inscrições até 15 de maio, para:alzheimer@gmail.com, indicando o nome, 
local de residência e contacto telefónico. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

O “custo” de ser cuidador in-
formal  
O envelhecimento populacio-
nal vivenciado em Portugal 
coloca inúmeros desafios às 
sociedades e aos sistemas 
familiares em particular, de 
onde se destaca a prestação 
de cuidados aos mais velhos. 
O cuidador informal é o ele-
mento da rede social do indi-
víduo (familiar, amigo, vizi-
nho) que presta ... 
 
 
6,7% dos portugueses vive 
sobrecarregado com despe-
sas de habitação  
 
O fenómeno afecta sobretudo 
quem vive em famílias po-
bres, com crianças ou que vi-
vem em áreas muito povoa-
das. Igualmente em ... Além 

disso, dão conta de uma ten-
dência relevante: apesar de a 
pobreza ter aliviado entre cri-
anças e jovens, ela continua 
a agravar-se para desempre-
gados. Em 2016 ... 
 

 
Segurança Social deve ser um 
“serviço de excelência” no 
apoio da população  

... está a apresentação do 

Plano Regional para a Integra-

ção de Pessoas em Situação 

de Sem Abrigo, para os pró-

ximos quatro anos, de 2018 a 

2022. 

 

 

 
 

Provedor do Idoso de Guima-
rães aponta solidão como 
"principal problema"  
 

... os principais desafios" dos 

idosos do concelho aliados à 

dificuldade em conseguir va-

gas em Instituições Privadas 

de Solidariedade Social 

(IPSS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPRENSA 

https://pt-pt.facebook.com/cuidadoresdoentesalzheimer/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/05/06/culto/opiniao/o-custo-de-ser-cuidador-informal-1818919&ct=ga&cd=CAEYACoTNzE3OTI5MTAxOTUwOTQyNTQ1ODIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNEYIQIRo0kjRLka-HPYtjkvnbHDsw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/05/06/culto/opiniao/o-custo-de-ser-cuidador-informal-1818919&ct=ga&cd=CAEYACoTNzE3OTI5MTAxOTUwOTQyNTQ1ODIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNEYIQIRo0kjRLka-HPYtjkvnbHDsw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/detalhe/-67-dos-portugueses-vive-sobrecarregado-com-despesas-de-habitacao&ct=ga&cd=CAEYASoTMjYyMDcyNDY0NTM1MTQyODYwODIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFHkOfAQwnSQGJ31dxlKktKxcE6KA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/detalhe/-67-dos-portugueses-vive-sobrecarregado-com-despesas-de-habitacao&ct=ga&cd=CAEYASoTMjYyMDcyNDY0NTM1MTQyODYwODIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFHkOfAQwnSQGJ31dxlKktKxcE6KA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/detalhe/-67-dos-portugueses-vive-sobrecarregado-com-despesas-de-habitacao&ct=ga&cd=CAEYASoTMjYyMDcyNDY0NTM1MTQyODYwODIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFHkOfAQwnSQGJ31dxlKktKxcE6KA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dnoticias.pt/madeira/seguranca-social-deve-ser-um-servico-de-excelencia-no-apoio-da-populacao-MG3118482&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjU1Nzg3NzAwMTY3MjM3OTc0OTIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFOEBWaccJw5mGCJLwdzoWEfYAkJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dnoticias.pt/madeira/seguranca-social-deve-ser-um-servico-de-excelencia-no-apoio-da-populacao-MG3118482&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjU1Nzg3NzAwMTY3MjM3OTc0OTIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFOEBWaccJw5mGCJLwdzoWEfYAkJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dnoticias.pt/madeira/seguranca-social-deve-ser-um-servico-de-excelencia-no-apoio-da-populacao-MG3118482&ct=ga&cd=CAEYAyoTMjU1Nzg3NzAwMTY3MjM3OTc0OTIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFOEBWaccJw5mGCJLwdzoWEfYAkJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/provedor-do-idoso-de-guimaraes-aponta-solidao-como-principal-problema-9320542.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMyNzI1MDMzMjkzOTY1ODY1OTIyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNED4C-i0RHHwFFLSrerHmgVkaDLog
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/provedor-do-idoso-de-guimaraes-aponta-solidao-como-principal-problema-9320542.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMyNzI1MDMzMjkzOTY1ODY1OTIyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNED4C-i0RHHwFFLSrerHmgVkaDLog
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/provedor-do-idoso-de-guimaraes-aponta-solidao-como-principal-problema-9320542.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTMyNzI1MDMzMjkzOTY1ODY1OTIyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNED4C-i0RHHwFFLSrerHmgVkaDLog
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 Revista digital | Economia Social - Leituras & Debates (N.º 1) 
 
 
 

 
 
 

Pensar a excelência nas organizações sociais 
Paula Vieira 
 
Pensar a excelência nas organizações sociais faz uma reflexão que tem por base a 
preocupação de busca da excelência das organizações que prestam serviços soci-
ais, sobretudo daquelas que estão encarregues da proteção social e que, por isso, 
previnem e reparam situações de carência, dependência, de vulnerabilidade ou ex-
clusão social. 

 

 
 

   Revista Dependências Abril 2018 

“Investigar e valorizar o trabalho em rede“ 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS, é membro do Fórum Nacional Álcool 

e Saúde, desde a sua implementação, tendo na altura assinado, em 2008, o seu Compromisso formal, 

que foi renovado em 2013 e 2017, no início do Plano Nacional para a Redução de Comportamentos 

Aditivos e Dependência – PNRCAD, o qual se concluirá em 2020. 

Ler mais 

 

    Comité da ONU convida à apresentação de propostas sobre Comentário Geral 7  
(participação das pessoas com deficiência na implementação da Convenção), até dia 15 de maio 
Para mais informações, clique aqui. 

 
 
 

Lino Maia 

http://www.revista-es.info/
http://dependencias.pt/redirect.php?id=133&email=cc.administrativo@cnis.pt&url=http://dependencias.pt/detalhe-noticia.php?id=1472
https://dependencias.pt/detalhe-noticia.php?id=1472
http://oddh.iscsp.ulisboa.pt/index.php/pt/mediateca/eventos/item/368-gc7

