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09:30   -  Credenciação 

10:00   -  “A Aplicação do Regime Jurídico de  
Segurança Contra Incêndios em  

                       Edifícios” 
                      Orador: Dr. António Varela 

12:30  -   Encerramento 

 » Inscrição gratuita, mas obrigatória, neste link 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

Ação de Informação e Esclarecimento  

com a ANEPC 
 

Faro, 24 de setembro 
Instituto D. Francisco Gomes 

 

1 de outubro 
Dia Internacional das 

Pessoas Idosas 

  
 
"Que todos façamos 
um caminho no  
sentido de combater 
as desigualdades pela 
idade e  
prevenir desigualda-
des futuras". 

 
Mensagem da Organização 

das Nações Unidas 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/parentalidade-simpl-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpyxDVz5uQUpxZIYIYwAFdOH2b3yz6hakmSlhYq0t4X4gc_A/viewform
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Assembleia da República 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
184/2019 - Diário da República n.º 177/2019, 
Série I de 2019-09-16 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
de promoção da conciliação entre a vida profis-
sional, familiar e pessoal 
 
Lei n.º 119/2019 - Diário da República n.º 
179/2019, Série I de 2019-09-18 
Alteração de diversos códigos fiscais 

Resolução da Assembleia da República n.º 
199/2019 - Diário da República n.º 179/2019, 
Série I de 2019-09-1893096 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
legislativas e regulamentares destinadas aos 
idosos portugueses residentes no estrangeiro e 
aos emigrantes que se encontrem em situação 
de absoluta carência de meios de subsistência 
ou que evidenciam enorme fragilidade

Presidência do Conselho de Ministros 

Decreto-Lei n.º 139/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série I de 2019-09-16124716448 
Estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, medida de promoção dos direitos e de prote-
ção das crianças e jovens em perigo 

O que vai mudar? 
Tendo sempre em conta o superior interesse da criança, 
este decreto-lei prevê que a medida de acolhimento familiar 
é preferencial em relações à medida de acolhimento resi-
dencial, especialmente para crianças até aos 6 anos de 
idade. 
O novo regime prevê que a gestão do sistema é feita pelos 
organismos competentes da segurança social, que têm 
como missão realizar campanhas de informação e sensibili-
zação às famílias de acolhimento, uniformizar o processo de 
candidatura, seleção e formação de famílias, bem como ad-
ministrar todo o processo de integração da criança ou jo-
vem. 
A criança ou jovem deve, preferencialmente, ser inserida 
numa família de acolhimento próxima do seu contexto fa-
miliar e social de origem. 

Que vantagens traz? 

Este decreto-lei pretende garantir uma melhor integração 
da criança ou jovem no seio das famílias que os vão acolher. 
Para tal, tem-se em conta as necessidades específicas de 
cada criança ou jovem, bem como o contexto social. 
Às famílias de acolhimento são concedidos alguns apoios, 
nomeadamente: 
Apoio económico sem caráter de remuneração e que é vari-
ável de acordo com a idade e características específicas da 
criança ou jovem; 
Acesso a Direitos parentais no âmbito do Código do traba-
lho e proteção social; 
Podem requerer prestações sociais a que a criança e jovem 

tem direito; 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Despacho n.º 8297-D/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 179/2019, 2º Suplemento, Série II de 
2019-09-18 
Aprovação do aviso de abertura de candidaturas 
ao Programa de Alargamento da Rede de Equi-
pamentos Sociais - 2.ª Geração (PARES 2.0) 

Portaria n.º 323/2019 - Diário da República n.º 
180/2019, Série I de 2019-09-19 
Regula a criação da medida CONVERTE+, que 
consiste num apoio transitório à conversão de 
contratos de trabalho a termo em contratos de tra-
balho sem termo, através da concessão, à enti-
dade empregadora, de um apoio financeiro. 

 

     » IEFP - Nova medida de apoio à conversão de contratos de trabalho: CONVERTE+ 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124716440/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124716440/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124716440/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124793094/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124793094/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124793096/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124793096/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124793096/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124716448/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124831320/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-09-18&date=2019-09-01&dreId=124831318
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124831320/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-09-18&date=2019-09-01&dreId=124831318
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124831320/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-09-18&date=2019-09-01&dreId=124831318
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124831333/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124831333/details/maximized
https://www.iefp.pt/noticias?item=9441859
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Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura 
para todos - Área Metropolitana do Porto 
Candidaturas até  22/11/2019 

  Aviso NORTE-30-2019-41 
 
 

 
 

 
UDIPSS-BRAGA 
4ª Semana Social 2019 
 
Dias: 24, 25 e 26 de setembro, em Vila Nova de 
Famalicão 
Programa e ficha de inscrição aqui 
 
 
UDIPSS-AVEIRO 
Ciclo de Formação

Dias: 27 de setembro I “As Novas Alterações 
do Código do Trabalho e sua Articulação à Con-
tratação Coletiva das IPSS” 
» 1 de outubro  I  “Os 12 Pontos Fundamentais 
da Lei Nacional de Execução do RGPD

» 4 de outubro  I  “O Reforço da Proteção na  
Parentalidade. Alterações Institucionalmente  
Relevantes”. 
Conteúdos, programa e inscrições aqui 
 
 
URIPSS-ALGARVE 
Ação de Formação “Alterações ao Código de  
Trabalho “ 
 
Dia: 4 de Outubro, das 9h às 13h, no Instituto  
D. Francisco Gomes (Casa dos Rapazes), Faro  
Inscrição aqui   
 
UDIPSS-LEIRIA 
Seminário “Crianças e Jovens: Prevenção de  
acidentes e a Importância de dizer não” 
 
Dia: 29 de outubro 
Local: sede da UDIPSS 

  Inscrições  e outras informações aqui 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

VI Encontro de Desporto Adaptado 
 
De 25 a 27 de setembro 
Uma organização da Associação de Apoio à Cri-
ança do Distrito de Castelo Branco em colabora-
ção com a Special Olympics Portugal, que desde 
1996 se dedica ao apoio de jovens e adultos com 
deficiência Intelectual e doença mental e que pro-
move diversas atividades desportivas adaptadas. 
Ler mais … 
 
Teatro, Poesia e Musica  
 
Dia: 29 de Setembro às 16h00 
Local: Salão dos Bombeiros Voluntários do 
Dafundo, Linda-a-Velha 
Uma organização do Fórum APOIO 
Informação completa aqui 
 
Seminário de Saúde Mental "Tabus e Desafios" 
 
Dia: 4 de outubro, das 9:00 – 17:00 
Uma iniciativa do Centro Social Paroquial da Fre-
guesia de Recardães, que visa dotar os seus parti-
cipantes de novas competências inerentes à Saúde 
Mental e seus tabus, nomeadamente: sexualidade, 
desenvolvimento social e emocional, dependên-
cias, gestão de stress e burnout. 
 
 
II Encontro de Serviço Social “A intervenção  
Social na promoção e desenvolvimento susten-
tável das regiões” 
 
Dias: 10 e 11 de outubro no CITICA em Carrazeda 
de Ansiães. 
Uma iniciativa levada a cabo pelo Centro Social Pa-
roquial de Pombal. 
 
 
 
 

3ª Edição do concurso de Boas Práticas de 
Envelhecimento Ativo e Saudável  
Uma iniciativa da CCDR do Saiba mais 
em https://tinyurl.com/y6kc29y7. 
 

http://norte2020.pt/sites/default/files/public/NORTECultura_para_TodosAMP.pdf
http://rotass.cnis.pt/semana-social-2019-2/
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-aveiro-sessoes-de-formacao/
https://uripssalgarve.pt/wp-content/uploads/Ficha-de-Inscri%C3%A7%C3%A3o-2.doc
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20190812-_criancas_e_jovens&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#event5Yosft1e
http://rotass.cnis.pt/vi-encontro-de-desporto-adaptado/
http://www.apoio.pt/noticia.aspx?id=21&t=Tarde_de_Poesia,_Teatro_e_Musica
https://www.facebook.com/events/1352787674883931/
http://rotass.cnis.pt/ii-encontro-de-servico-social-a-intervencao-social-na-promocao-e-desenvolvimento-sustentavel-das-regioes/
https://tinyurl.com/y6kc29y7
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Lares para crianças em perigo vão ser 
regulamentados  
Serão estipulados deveres e direitos para 
cada criança. ... Apesar de a Lei de Pro-
teção de Crianças e Jovens em Perigo 
ter sido aprovada em 1999, ... 

 

 

  

 
Misericórdia da Covilhã debate novos desafios da 
Economia Social  
... presidente do secretariado nacional da União 
das Misericórdias Portuguesas; e Lino Maia, pre-
sidente da Confederação Nacional das Institui-
ções .

 
 

 

 
 
 
 

 
» CASES digital | Newsletter 

agosto/setembro 2019 
 
 

»  Guia Prático  
    Cuidador informal  
 

Da informação disponível cons-
tam a oferta formativa, vídeos, 
manuais, relatórios e aplicações 
móveis que contribuem para faci-
litar e ajudar tanto os cuidadores 
como as pessoas cuidadas. 
 
 

»   Revista Dependências 
 

Mais de 25 mil doentes iniciaram 
tratamentos para a hepatite C em 
Portugal nos últimos quatro anos 
e perto de 14 mil doentes estão 
curados. 

 
 
 

 
 

Lino Maia 

 IMPRENSA 

 DIVERSOS 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/lares-para-criancas-em-perigo-vao-ser-regulamentados&ct=ga&cd=CAEYASoTNTgwNjc5NTc3MDEyNzAxNTEyNTIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFU-t1qzK18OqKuJkP70ns3cF1L_w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/lares-para-criancas-em-perigo-vao-ser-regulamentados&ct=ga&cd=CAEYASoTNTgwNjc5NTc3MDEyNzAxNTEyNTIZYTg5N2Y0Y2UyMzg5MzQ0YjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNFU-t1qzK18OqKuJkP70ns3cF1L_w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ointerior.pt/sociedade/misericordia-da-covilha-debate-novos-desafios-da-economia-social/&ct=ga&cd=CAEYACoSNDUxNDQ0NzIwNjI5ODE4NjM1MhkzNjk2Mjc1NDJmNWYyNTkwOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNH5amNggQc_xn3tD0-EIX4-jfd4Fg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ointerior.pt/sociedade/misericordia-da-covilha-debate-novos-desafios-da-economia-social/&ct=ga&cd=CAEYACoSNDUxNDQ0NzIwNjI5ODE4NjM1MhkzNjk2Mjc1NDJmNWYyNTkwOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNH5amNggQc_xn3tD0-EIX4-jfd4Fg
https://cases.pt/nl/2019/Setembro2019.html
https://cases.pt/nl/2019/Setembro2019.html
https://eportugal.gov.pt/pt/cidadaos/cuidador-informal
https://dependencias.pt/ficheiros/noticias/1567415609_dep_agosto_sem-anuncios.pdf

