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ATENÇÃO
Candidaturas ao PARES 2.0 - Prorrogação do prazo para submissão

Informam-se todas as entidades interessadas que foi prorrogado até ao
próximo dia 31 de janeiro de 2020, o prazo para submissão de candidaturas ao PARES 2.0, no âmbito do aviso de abertura de candidatura
previsto no Despacho n.º 8297-D/2019, de 17 de setembro.
Ler mais »»»»

Sessão de Esclarecimento sobre o Sistema Nacional de Intervenção
Precoce na Infância.
Dia: 29 de janeiro, pelas 15h00, no Auditório Orlando Monteiro, em Lisboa.
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Esta sessão pública de esclarecimentos irá realizar-se no âmbito da submissão de candidaturas à Tipologia de Operações 3.24 – “Qualificação do sistema nacional de intervenção
precoce na infância”, abertas através do Aviso n.º POISE-38-2019-24.
Mais informações em:
http://www.inr.pt/noticias/-/journal_content/56/11309/277377
https://poise.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/shVvwTnU78Vn/content/sessao-de-esclarecimentosnipi

Atualização do Valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida para 2020
Foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 167/2019, de 21 de novembro,
que vem estabelecer a atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida
(RMMG) para os 635 euros (seiscentos e trinta e cinco euros), com entrada em vigor
no dia 1 de janeiro de 2020
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LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros

Finanças - Gabinete doIPSS
Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais
4

Resolução do Conselho de Ministros n.º
2/2020 - Diário da República n.º 14/2020, Série
I de 2020-01-21
Altera a Estratégia Nacional para a Integração
das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 20172023

Despacho n.º 785/2020 - Diário da República
Imprensa
n.º 14/2020, Série II de 2020-01-21
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre
5
rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas por titulares residentes no continente
para vigorarem durante oDiversos
ano de 2020.
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Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde
Portaria n.º 17/2020 - Diário da República n.º 17/2020, Série I de 2020-01-24
Define os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de
ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

» Novo Aviso POISE-37-2020-01
TO 3.17.1 - Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de acompanhamento
de agressores na violência doméstica (Ação 3.17.1)
Candidaturas até 06/03/2020)

» Edição de 2020 dos Prémios BPI "la Caixa" I Candidaturas
Prazos de Candidaturas:
Infância - Crianças e adolescentes - Candidaturas de 28 janeiro a 24 de fevereiro
Solidário - Jovens e adultos - Candidaturas
de 18 de fevereiro a 16 de março
Seniores - Pessoas com mais de 65 anos Candidaturas de 17 de março a 20 de abril

Capacitar - Pessoas com deficiência - Candidaturas de 21 de abril a 18 de maio
Rural - População de meios rurais - Candidaturas de 19 de maio a 15 de junho

Para apoiar as entidades no processo de candidatura, o BPI e a Fundação ”la Caixa” irão realizar sessões
de esclarecimento em várias zonas do país. Poderá consultar o programa, os locais e as datas em que
serão realizadas e inscrever-se aqui.
Toda a informação em bancobpi.pt e em fundacaolacaixa.pt

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-SANTARÉM
Formação certificada - "Férias, Faltas, Descansos, Licenças. Horas Extra, Rotatividade e Banco de
Horas"
Dia: 20 de fevereiro, no renovado Auditório do Cine Teatro S. João, Rua Dom Nuno Álvares Pereira 11-7,
no Entroncamento.
Poderá inscrever-se aqui.
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UDIPSS-PORTO
3ª Edição do Curso Ser Dirigente de IPSS
O Curso “Ser Dirigente de IPSS” objetiva dotar os Membros dos Órgãos Sociais das IPSS filiadas na
UDIPSS-PORTO e na CNIS nas seguintes áreas: gestão dos órgãos sociais, gestão das respostas sociais,
gestão dos recursos humanos e gestão estratégica e financeira.
O link para inscrições é https://udipss-porto.us9.list-manage.com/track/click?u=59a67c7725acaf114187f6c8a&id=faa6948925&e=202423520f

» Lançamento do livro “Na Presença da Ausência”, de Mahmoud Darwich

» 4º Espetáculo Solidário Famílias com Esperança - Fados, Sevilhanas e Tradições

Dia: 26 de janeiro às 11h00
Uma iniciativa da APOIO, Associação de Solidariedade Social (R:Margarida Palla, 23A – Algés)
A participação é gratuita.

Dia: 15 de fevereiro ás 19h30
A compra de bilhetes pode ser feita na Loja Social, tlm.938611611.

» Projeto da Casa do Povo de Abrunheira, inovador a nível mundial e reconhecido a nível europeu,
foi visitado pelo Governador do distrito rotário 1970.
Ao Governador Rotário, Luís Carvalhido da Ponte
acompanhado por Mariana Trindade, Presidente do
Clube de Serviços de Montemor-o-Velho, foi apresentado o projecto “Dar Mais Memória à Memória”,
que se assume como um “laboratório” para trabalhar com as demências numa maneira natural, com

medicinas alternativas, com estimulação mais à
base musical, cor, frequências e tecnologia que
permite trabalhar arte estática com arte dinâmica
através de videoprojeção.
Ler mais »»»

» O Centro Comunitário da Quinta do Conde cantou as Janeiras na Segurança Social
No dia 16 de janeiro, o Grupo Renascer, um grupo
de finalistas da Resposta Social de Jardim de Infância e algumas crianças da Resposta de CATL,
acompanhados pelo Presidente da Direção do
CCQC, Dirigentes, Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde e Presidente da UDIPSS,
estiveram presentes no Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal para cantar as Janeiras à

senhora Diretora Dra. Natividade Coelho e a toda a
sua equipa.
Este ato simbólico, visou agradecer os protocolos
já celebrados e que nos permitem chegar a quem
precisa, bem como, a simpatia e disponibilidade
que têm tido com a nossa Instituição.
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IMPRENSA
Ir para o lar ou ficar em casa? "pôr a minha
mãe no lar para mim está completamente fora
de questão"
Maria João Quintela, Gabriel Bastos e Edmundo
Martinho falam sobre a solidão na terceira idade.
Afinal o que devemos fazer…

CHULN arranca no início de fevereiro com Hospitalização ...
CHULN arranca no início de fevereiro com Hospitalização Domiciliária. Hd 1
690 400. 21 Janeiro 2020. O Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Norte vai ...

União Distrital de IPSS's de Évora promoveu encontro e assinou protocolo de voluntariado ...
ODigital.pt esteve presente neste encontro e falou com Tiago Abalroado, Presidente da UDIPSS (União
Distrital das Instituições de Solidariedade ...

DIVERSOS
V Conferência Internacional do Fórum para a
Governação Integrada
Tema “A Era da Colaboração - Contributos
para uma agenda transformadora”

Prémio Cooperação António Sérgio
Inauguração da exposição “CASES 10 anos”
4 de fevereiro, 10h00
Teatro Tahlia, Lisboa

Dias: 30 e 31 de janeiro,
em Lisboa

Programa
Inscrições

Consultar o programa aqui.
Inscrições aqui

CASES 10 ANOS // Mesa Redonda | Inquérito ao Setor da Economia Social (ISES)
Dia: 05 de fevereiro de 2020 I 10H30 - Teatro Thalia I Lisboa
Esta mesa redonda com a participação do INE, que aceitou apresentar e debater o Inquérito em apreço, é
relevante para a organização do setor, e de cada uma das suas entidades seja qual for o seu grau e dimensão.
PROGRAMA

//

INSCRIÇÕES
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Processo de Migração da Televisão Digital Terrestre
A rede de Televisão Digital Terrestre (TDT) vai ser alterada para possibilitar a introdução do 5G em Portugal,
que permitirá o desenvolvimento do país, da sua economia e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
A decisão de introdução do 5G foi adotada por decisão do Parlamento Europeu e do Conselho.
A alteração da rede de emissores da TDT vai começar a nível nacional no dia 7 de fevereiro, do sul para
o norte do País, e terminará em junho/julho. Mas nem todos os utilizadores de TDT serão abrangidos neste
processo. As pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem.
Link para o vídeo explicativo da TDT:
https://www.youtube.com/embed/9fESWKW1tig?rel=0&autoplay=1
Link para o folheto informativo:
https://www.youtube.com/embed/9fESWKW1tig?rel=0&autoplay=1

Lino Maia
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