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 RNCCI  

 Respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados  

 (atualizado a dezembro de 2018) 

 
 
 
 
 O quadro abaixo representa 75 estabelecimentos/IPSS associadas  
 na CNIS 
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Ars Alentejo ARS Algarve ARS Centro ARS LVT ARS Norte

Nº respostas 

contratadas

Nº respostas 

contratadas

Nº respostas 

contratadas

Nº respostas 

contratadas

Nº respostas 

contratadas

RA (res idência  autónoma) 7 7

RAMa (res idência  de apoio máximo) 24 24

RAMo (res idência  de apoio moderado) 10 10

UC (unidade de convalescença) 22 27 49

UCP (unidade cuidados  pal iativos) 20 10 30

USO (unidade sócio ocupacional ) 30 30

ULDM (unidade longa duração e 

manutenção)
145 99 391 184 319 1138

UDMR (unidade média  duração e 

reabi l i tação)
63 36 148 186 185 618

Total: 230 135 539 458 544 1906

Total Nº 

respostas 

contratadas

Tipologia de Contrato
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LEGISLAÇÃO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Presidência do Conselho de Ministro 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
15/2019 - Diário da República n.º 15/2019, 
Série I de 2019-01-22275384 
Autoriza o conselho diretivo do Instituto da 
Segurança Social, I. P., a realizar a despesa 
relativa à aquisição de bens alimentares 
com recurso ao Programa Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

Finanças 
 

Portaria n.º 30-A/2019 - Diário da República 
n.º 16/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-
01-238320435 
Aprova as instruções de preenchimento da de-
claração mensal de remunerações (DMR), 
aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de 
janeiro 

 

Presidência e da Modernização Administrativa, Finanças, Justiça e Adjunto e Economia 
 
 
Portaria n.º 31/2019 - Diário da República     
n.º 17/2019, Série I de 2019-01-24 
Aprova os termos a que deve obedecer o en-
vio da Informação Empresarial Simplifi-
cada/Declaração Anual de Informação Conta-
bilística e Fiscal (IES/DA) 

 
 
 
 

  

» Extrato Comunicado do Conselho de Ministros de 24 de janeiro 

 

Foi aprovado o decreto-lei que altera o pro-
grama Modelo de Apoio à Vida Indepen-
dente (MAVI). 

Criado através do Decreto-Lei n.º 129/2017, 
de 9 de outubro, o MAVI visa proporcionar as 
condições necessárias para a autonomização 
e autodeterminação das pessoas com defici-
ência, garantindo a disponibilização de assis-
tência pessoal para a realização de atividades 
de vida diária e de mediação em contextos di-
versos. 

O modelo assenta no pressuposto de que não 
deve existir acumulação de apoios públicos 
prestados às pessoas com deficiência, desig-
nadamente entre as respostas sociais de tipo 

 

residencial e o MAVI. Não obstante, entende o 
Governo que deve ser assegurado o direito de 
optar por um projeto de vida autónomo, atra-
vés da disponibilização de assistência pes-
soal, em detrimento do apoio residencial. 

Sem prejuízo da necessidade de reafirmar o 
princípio da não acumulação de apoios públi-
cos prestados às pessoas com deficiência, im-
porta estabelecer um regime de adaptação em 
que a pessoa com deficiência beneficia de um 
período de transição de seis meses que lhe 
permita passar de um contexto de apoio resi-
dencial para a utilização de assistência pes-
soal. 

 

LEGISLAÇÃO 

 
 

Portaria n.º 32/2019 - Diário da República n.º 
17/2019, Série I de 2019-01-24 
Aprova o modelo de impresso relativo ao Anexo 
R do modelo declarativo da IES 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118275384/details/maximized?serie=I&day=2019-01-22&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118275384/details/maximized?serie=I&day=2019-01-22&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118275384/details/maximized?serie=I&day=2019-01-22&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118320435/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118320435/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118320435/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114610497/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406929/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406929/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/108265124/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406930/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406930/details/maximized
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     Aviso n.º POISE-18-2019-02  I Candidaturas da T.O. 1.01 – Estágios 

  
Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - Estágios Profissionais 
Candidaturas até 28/02/2019 

 

 

 

 

» Prémios Caixa Social   I   Candidaturas: até 28 de fevereiro 
 
Os Prémios Caixa Social são uma iniciativa da Caixa Geral 
de Depósitos, no âmbito do seu contributo para aos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos 10 Prin-
cípios do Pacto Global, ambos das Nações Unidas, que ins-
piram a sua Estratégia de Sustentabilidade 2018/2020. 
 
A criação dos Prémios Caixa Social permite à CGD promo-
ver o seu projeto económico e social, em linha com os seus 
desafios estratégicos. 
Têm como missão financiar e desenvolver projetos sociais, 
com carácter inovador, replicáveis e orientados para a miti-
gação da pobreza, favorecer a inclusão, nas suas mais va-
riadas vertentes e das mais diversas formas e promover ini-
ciativas empreendidas por entidades do terceiro setor, no-
meadamente Instituições particulares de solidariedade 
social, Organizações não-governamentais (ONG’s) ou ou-
tras instituições sem fins lucrativos.
 
 
 “Inclusão Social” 

 Iniciativas para a capacitação de instituições e ou grupos 

sociais; Modelos que incentivem a equidade e igualdade 

de oportunidades, sejam estas de âmbito socioeconó-

mico, de género, etnia, cultura ou credo; 

 Sistemas ou mecanismos de resposta a situações de 

emergência, não existentes, complementares ou inova-

dores; 

 Projetos promotores de inclusão de migrantes ou mino-

rias étnicas; 

 Iniciativas que valorizem o envelhecimento ativo e digno.

   

 

» Candidaturas abertas I Prémios 
Nunes Correa Verdades de Faria, 
atribuídos pela Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa 
 
O prazo de apresentação de candida-
turas termina a 15 de março 
 
  
Estes prémios destinam-se a galardoar 
anualmente personalidades de qual-
quer nacionalidade que, em Portugal, 
mais tenham contribuído pelo seu es-
forço, trabalho ou estudos para as três 
áreas de intervenção por ele definidas: 
 
- cuidado e carinho dispensados aos 
idosos desprotegidos; 
- progresso da medicina na sua aplica-
ção às pessoas idosas; 
- progresso no tratamento das doenças 
do coração. 
 
O Regulamento dos Prémios e outras 
informações necessárias à apresenta-
ção da candidatura deverão ser solici-
tados ao Gabinete de Relações Públi-
cas e Protocolo da Secretaria-Geral da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(Largo Trindade Coelho, 1200 - 470 
Lisboa; Tel: 21 323 52 77/212; 
E-mail:secretaria-geral@scml.pt; 
Site: http://www.scml.pt/). 

http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/86954/Aviso_TO_1.01_POISE%E2%80%9018%E2%80%902019%E2%80%9002_v1.pdf/b2e9d411-8e07-4956-be4a-bb4ca068b289
Regulamento%20e%20demais%20informações, aqui
mailto:secretaria-geral@scml.pt
http://www.scml.pt/
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» GUIAS: 
 

Entidade Empregadora  

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdência de 
Segurança Social - Entidade Empregadora  

Pagamento voluntário de 
contribuições  

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social - Pagamento Voluntário de Contribuições  

Trabalhadores por Conta de 
Outrem  

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social - Trabalhadores por conta de outrem  

 

 
 
 

 
 

 
UDIPSS-BRAGA 
 
Workshop “ Motivar para Cuidar” 
 
Dia 1 de fevereiro de 2019, das 15h00 – 17h30, no Audi-
tório Prof. Manuel Isidro Alves da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais da Universidade Católica de Braga (Cam-
pus Camões), Braga. 
 
Destinatários: Pessoas com funções de direção e/ou res-
ponsáveis pela gestão de pessoas, técnicos de pessoal, 
ajudantes de apoio de todas as respostas sociais/auxiliares 
 
Custo: 10€/por participante para associados da UDIPSS-
BRAGA | 20€ para não associados 
 
Inscrições aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSfnVF2Pu-f6oGVsw11c6cMfDteSOhudbae-
lEs6MXsDjNz-4GA/viewform 
 
As inscrições são obrigatórias até dia 30 de janeiro de 
2019 e tornam-se efetivas depois de aceites e devidamente 

confirmadas pela UDIPSS-BRAGA.  
 

  

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/15062256/Guia_EE.pdf/e926490f-e9bd-4cee-9678-72fa51ea5a71
http://www.seg-social.pt/documents/10152/1687302/Guia_pag_volunt_contrib/46bfac77-a944-479f-98bb-bbc7b0d33422
http://www.seg-social.pt/documents/10152/1687302/Guia_pag_volunt_contrib/46bfac77-a944-479f-98bb-bbc7b0d33422
http://www.seg-social.pt/documents/10152/58902/Guia_TCO/55116df3-c41d-4bc9-983a-b591c8db1bcf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/58902/Guia_TCO/55116df3-c41d-4bc9-983a-b591c8db1bcf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVF2Pu-f6oGVsw11c6cMfDteSOhudbaelEs6MXsDjNz-4GA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVF2Pu-f6oGVsw11c6cMfDteSOhudbaelEs6MXsDjNz-4GA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVF2Pu-f6oGVsw11c6cMfDteSOhudbaelEs6MXsDjNz-4GA/viewform
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URIPSS ALGARVE 
Assembleia Geral Eleitoral quadriénio 2019-2022   
 
16 de fevereiro  I   10h30 às 11h30   
Sede da URIPSS, sita na Rua Conselheiro Sebastião Teles, 6 em Faro 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Campeonato Regional Norte Indoor OK5 
 

30 de janeiro   I  10h00 
 
Pavilhão Municipal de Valpaços 
 
Uma organização da APPACDM de Valpaços 

 
 
 
 
» O Centro Comunitário da Quinta do Conde adquiriu uma viatura elétrica para prestar serviço a Res-
postas Sociais dos Idosos, como Centro Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 
 
Esta aquisição resulta de uma recente parceira com a Edax Group e Deustmarkt Finance. 
CCQC_CO_Energia Solidária - Viatura Elétrica ... 
 
 
 

Museu da Seda - Castelo Branco 
 
O Museu é propriedade da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Castelo Branco, e foi criado 
para dar a conhecer ao grande público a História da produção de Seda em 
Portugal, o ciclo de vida do Bicho da Seda, as aplicações convencionais e de 
tecnologia de ponta - nomeadamente ao nível da Biologia e da Medicina - 
que se podem fazer a partir da utilização deste produto mal conhecido e, 
ainda assim, de inestimável valor. 
Aberto de terça a domingo. 
Para marcar as visitas, deverão utilizar o seguinte mail: museuda-
seda@gmail.com 

 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/01/CCQC_CO_Energia-Solidária-Viatura-Elétrica.pdf
https://pt-pt.facebook.com/Museu-da-Seda-414425595579176/
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» CNIS denuncia... Compromisso de Cooperação 2017-2018 está 
Compromisso de Cooperação 2017-2018 está “globalmente não cumprido”. A insatisfação com o 
“atraso significativo no cumprimento do que ... 

 
 
» Instituições de solidariedade já começaram a receber o dinheiro do IVA  

Já o padre Lino Maia, presidente da CNIS, lembra que a instituição já falava de “três milhões de euros 

para Lisboa e Santarém, portanto, ao nível ... 
 
 
 
Eficiência energética é a única solução para IPSS 
reduzirem custos com energia, afirma Diretora ...  
O Programa de Eficiência Energética nas IPSS dos 
Açores, consiste, numa primeira fase, na realização 
de auditorias energéticas, comportando um .. 
 

APAV lança campanha de sensibilização sobre vio-
lência contra idosos 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vitima 
(APAV) lançou uma nova campanha de sensibiliza-
ção sobre violência contra … 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lino Maia 

 IMPRENSA 

http://www.solidariedade.pt/site/detalhe/13529
http://www.solidariedade.pt/site/detalhe/13529
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/noticia/138227/instituicoes-de-solidariedade-ja-comecaram-a-receber-o-dinheiro-do-iva&ct=ga&cd=CAEYACoTNDcxMTY2NDc3NTYxNjgyNDQ5MDIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGnIXjvYyk_iI7gkEbiBnWFUgbw_Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radioatlantida.net/index.php/informacao/item/4968-eficiencia-energetica-e-a-unica-solucao-para-ipss-reduzirem-custos-com-energia-afirma-diretora-regional&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2OTIxMjM5NTQ2MTkzMTYxNTYyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH0dC7JkH3I8o3C9Sjh9ROtgeBPdw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radioatlantida.net/index.php/informacao/item/4968-eficiencia-energetica-e-a-unica-solucao-para-ipss-reduzirem-custos-com-energia-afirma-diretora-regional&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc2OTIxMjM5NTQ2MTkzMTYxNTYyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNH0dC7JkH3I8o3C9Sjh9ROtgeBPdw
https://www.publico.pt/2019/01/21/sociedade/noticia/apav-lanca-campanha-sensibilizacao-violencia-idosos-1858742
https://www.publico.pt/2019/01/21/sociedade/noticia/apav-lanca-campanha-sensibilizacao-violencia-idosos-1858742

