NOTÍCIAS À SEXTA
10.02.2017

ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS
1. As medidas de promoção dos direitos e de proteção da criança e do
jovem visam afastar o perigo em que estes se encontrem e
proporcionar as condições que permitam proteger e promover a sua
segurança, saúde, educação, bem-estar e desenvolvimento integral
e também garantir a recuperação física e psicológica das crianças e
jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso.
A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em
perigo incumbe às entidades com competência em matéria de
infância e juventude, às comissões de proteção de crianças e jovens
e aos tribunais, que, por preceito legal, devem promover e integrar
parcerias.
A medida de acolhimento residencial consiste na colocação da
criança ou jovem ao cuidado de instituições de acolhimento que
podem ser públicas ou cooperativas, sociais ou privadas com acordo
de cooperação com o Estado, que disponham de condições
estruturais e organizativas, com recursos humanos permanentes,
devidamente dimensionados e habilitados, que garantam às crianças
e jovens acolhidos a adequada satisfação de necessidades físicas,
psíquicas, emocionais e sociais e o efetivo exercício dos seus
direitos, favorecendo a sua integração em contexto sociofamiliar
seguro e promovendo o seu desenvolvimento integral.
A Lei n.º 142/2015 de 8 de setembro - Lei de Proteção de Crianças
e Jovens em Perigo, define no n.º 2 e 3 do Artigo 50º como as casas
de acolhimento se podem organizar em unidades especializadas e
ainda que, as “instituições que desenvolvem respostas residenciais,
nomeadamente nas áreas da educação especial e da saúde podem,
em situações devidamente fundamentadas e pelo tempo
estritamente necessário, executar medidas de acolhimento
residencial relativamente a crianças ou jovens com deficiência
permanente, doenças crónicas de caráter grave, perturbação
psiquiátrica ou comportamentos aditivos”.
O regime de organização e funcionamento das casas de acolhimento
de crianças e jovens carece ainda de regulamentação, embora tal
tenha ficado assumido no Compromisso de Cooperação 2015-2016.
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2. É neste contexto que as IPSS são convocadas e se comprometem
para colaborarem …
Pe. Lino Maia I Editorial “Solidariedade fev 2017”
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Desperdício Alimentar - medidas
Recomenda ao Governo medidas de combate ao desperdício alimentar
Resolução da Assembleia da República n.º 13/2017 - Diário da República n.º 26/2017, Série I de
2017-02-06

Assembleia da República

RNCCI – Compromissos plurianuais na área específica da saúde mental
Autoriza as Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), a assumir os compromissos plurianuais
no âmbito dos contratos-programa celebrados com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), na área específica da saúde mental, previstas no anexo
ao presente despacho. Revoga a autorização concedida através do Despacho n.º 8320-B/2015, de 29 de
julho, relativamente às entidades referidas no seu Anexo III
Despacho n.º 1269/2017 - Diário da República n.º 26/2017, Série II de 2017-02-06

Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento,
da Secretária de Estado da Segurança Social e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Atualização montantes do abono de família e subsídio de funeral
Portaria que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal, e
respetivas majorações, e do subsídio de funeral

Portaria n.º 62/2017 - Diário da República n.º 29/2017, Série I de 2017-02-09
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança social

Tipo

Publicação

106428272

Descrição

Guia

Trabalhadores
por Conta de
Outrem

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

Guia

Taxas contributivas

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social - Taxas contributivas

Guia

Entidade Empregadora

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdência de Segurança Social - Entidade Empregadora
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Um prémio anual com um valor
mínimo de 500 mil euros para
combater a Pobreza e a Exclusão
Social.
Água baixa para 90 por cento dos consumidores
Jornal do Fundão
Em nota à redação, refere que as novas reduções vão
abranger cerca de 90 por cento dos consumidores
incluindo associações, IPSS e Juntas de ...
__________________________________________________

'Dar Asas para Voar' ganha concurso de inovação social
Correio do Minho

... de Braga no que diz respeito ao acompanhamento de
crianças e jovens com multideficiência e respetivas famílias,
fora dos períodos letivos.

O Prémio BPI Solidário tem como
objetivo apoiar projetos
que promovam a melhoria das
condições de vida de pessoas
que se encontrem em situação de
pobreza e exclusão social.
Criado em 2016, o Prémio BPI
Solidário atribuiu na 1ª edição
700 mil euros a instituições sem fins
lucrativos para a
implementação de 15 projetos de
inclusão social

Informação completa aqui

(Dar Asas para Voar’, é um projeto do Centro Cultural e Social de Santo
Adrião para a criação de um ATL de pontas para crianças com
necessidades especiais)

___________________________________________________
VI edição do Sika Academy
Concurso promove a reabilitação de IPSS
Consultar informação completa aqui

Até dia 01 de março de 2017, as
candidaturas estão abertas para
apresentação dos projetos aos
Prémios 2016 da Fundação
MAPFRE.
Estes
prémios
reconhecem o compromisso das
pessoas e das instituições que
realizaram ações de destaque em
benefício da sociedade a nível
científico, cultural e social.
Mais informações aqui
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Ciclo de “oficinas de Direito de Trabalho
A 1ª Oficina terá como tema
“Férias dos Contratos a Termo Certo e Incerto
Dia: 01 de Março, com inicio às 09h15 e términos às 13h00
Local: Sala de Despacho da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro
Promovido: UDIPSS-Aveiro
A Ficha de Inscrição deverá ser enviada para:
uniaoipssaveiro@gmail.com até 24 de Fevereiro

______________________________________________________________________________________

Seminário:
Orçamento de Estado 2017 – Prestação de Contas e Obrigações Fiscais das IPSS

Dia: 2 de março, das 09h00 às 17h00
Local: Auditório da Casa da Comunidade Sustentável,
em Aveiro
Promovido: UDIPSS-Aveiro

Inscrições: até 28 de fevereiro
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Seminário:
Contratos de Trabalho: da celebração à cessação

Dia: 7 de março, das 9h30 às 17h00
Local: Auditório Prof. Manuel Isidro Alves, Faculdade
de Ciências Sociais da Universidade Católica - Braga
Promovido: UDIPSS-Braga e F3M

Inscrições

________________________________________________________________________________________
Materiais – “I Encontro Distrital de Economia Solidária”

Clique aqui para descarregar a apresentação

INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS

IV Conferência Internacional de Educação Inclusiva - 1.º Seminário sobre Deficiência Intelectual,

Dias: 16 e 17 de fevereiro
Organização conjunta entre a Universidade de Évora (Departamento de
Psicologia da Escola de Ciências Sociais) e a APPACDM de Évora Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
de Évora.
Mais informações em : http://eventosappacdm.wixsite.com/seminario
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Co-Drive Solidário a favor da MAPADI e Casa
do Regaço
No dia 25 de fevereiro, sábado, a partir das
14h00, a adrenalina chega ao Parque da Cidade
da Póvoa de Varzim, numa demonstração em
carros de rali promovida pela equipa A.Maia
Sport. O evento de carácter solidário e não
competitivo visa ajudar as associações MAPADI
e Casa do Regaço, através do valor das
inscrições dos participantes.
Inscrições: até ao dia 23 de fevereiro, através do
endereço
eletrónico
da
organização
(amaiasport@sapo.pt) ou do contacto telefónico
960 121 794.

_______________________________________
Ação de Sensibilização

Apoio às IPSS

I Municipio de Beja

Com o objetivo de desenvolver e promover
politicas adequadas de Desenvolvimento Social
para o Concelho de Beja, através do
reconhecimento da importância das Instituições
particulares de carácter social no contributo para
a minimização/ resolução dos constrangimentos
sociais existentes, considerou-se prioritária a
definição
de
medidas
de
apoio
que
proporcionassem uma maior qualidade na
prestação dos serviços.
Deste modo, foi criada a possibilidade de
conceder apoio financeiro quer para atividades
regulares quer para investimento, através de
processos de candidatura.
Para além dos apoio financeiro, o GDS promove
a formalização de contratos de comodato para
espaços de sede ou funcionamento de atividades
das IPSS`s ou Associações, bem como a
divulgação de programas de apoio, projetos de
candidatura, rentabilização de sinergias e
recursos locais no âmbito da Rede Social, entre
outros.
Documentos de interesse:
Regulamento
Programa de Apoio às Instituições Particulares
de Solidariedade Social
______________________________________

No próximo dia 20 de Fevereiro, dia mundial da
justiça social, o CRIF- Centro de Reabilitação e
Integração de Fátima levará a cabo uma ação de
sensibilização sobre a importância da inclusão
socioprofissional de todas as pessoas com deficiência
e
ou
doença
mental.
Inscrições para o e-mail: crif.centroderecursos@gmail.com até ao dia 15 de Fevereiro de
2017
________________________________________________

1ª Edição do Move-te pela Vida reuniu 5 centenas de participantes
Com a finalidade de assinalar o “Dia Mundial
Contra o Cancro” (World Cancer Day - 4 Fevereiro) a Associação Oncológica do Algarve
(AOA) organizou o evento “Move-te pela Vida”,
no dia 5 de Fevereiro, no Jardim da Alameda, em
Faro.
A iniciativa contou com a parceria do Município
de Faro, a Secção de BTT Leões de Olhão, o
Grupo Temivels da Atalaia e o Grupo Pegadas à
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4ªFeira, e integrou duas variantes - um Passeio
de BTT, de 35 kms e uma Marcha/Corrida, de 8
kms.

Além de alertar para a prevenção do Cancro, o
Move-te pela Vida teve também como objetivos
angariar fundos para a obra da AOA, em prol do
doente oncológico e familiares, consciencializar
as cerca de 5 centenas de participantes para a
prática de um estilo de vida saudável bem como
um apelo à responsabilidade pessoal e coletiva
na adoção destas práticas e partilha deste conhecimento, com o fim de prevenir para a saúde,
apoiar o próximo e contribuir para uma sociedade
e ambiente melhores.
Como não podia deixar de ser, neste evento
houve uma singela homenagem ao Dr. José Alberto Santos Pereira, Presidente da AOA, que

Fundação CEBI

nos deixou fisicamente no dia 1 de Fevereiro,
mas acreditamos que esteja onde estiver, continuará a dar-nos o alento necessário para avançar com o nosso trabalho.
O mote “Pela Vida” foi uma verdadeira inspiração durante toda a concretização do evento,
por isso, antes da partida houve exercícios de
aquecimento, pelas Professoras Sandra Gabadinho e Tânia Vilaça do Judo Clube do Algarve,
o que animou os participantes. Realizaram-se
também, de forma gratuita, rastreios de glicémia, colesterol e de tensão arterial. Um
Showcooking com degustação de receitas da
época, pela Nutriviva, deliciou os presentes.
A AOA está grata aos voluntários, que se empenham e doam o seu coração e tempo a esta
causa solidária, alguns deles já há vários anos.
A 2ª edição do Move-te pela Vida, em 2018, vai
ser no dia 4 de Fevereiro - “Dia Mundial Contra
o Cancro”, mas apesar dos importantes alertas
deste dia, não esqueça, que a prevenção não
se faz apenas num dia mas em todos os dias
do ano!

Informação completa qui

7

NOTÍCIAS À SEXTA
10.02.2017

DIVERSOS
A primeira sessão temática de 1º Congresso Nacional da
Economia Social “ Caracterização da Economia Social em
Portugal: “A Conta Satélite da Economia Social/2013” vai
realiza-se no dia 17 de fevereiro em Lisboa, no Instituto
Nacional de Estatística.
Quem desejar participar deve confirmar a sua presença,
até ao dia 15 de fevereiro, para: cases@cases.pt /
Telefone: 21 387 80 46 Programa

O Corpo Europeu de Solidariedade é a nova iniciativa da União
Europeia dirigida aos jovens, dando-lhes a oportunidade de fazer
voluntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio país ou no
estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de toda a
Europa.
Toda a informação aqui
RVCC profissional Técnico de Juventude
integrado no Catálogo Nacional de Qualificações
Já foi criado pela Agência Nacional para a Qualificação e
o Ensino Profissional, I.P. o Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências (RVCC) profissional do
Técnico de Juventude.
Assim, encontra-se integrado no Catálogo Nacional de Qualificações o RVCC do perfil profissional do
Técnico de Juventude.
Informação aqui

Para acompanhamento efetivo e eficiente da relação contributiva

Encontra-se aberto o processo de consulta pública relativo ao Modelo de
Apoio à Vida Independente (MAVI) – Assistência Pessoal

Esta será uma realidade já a partir do mês de fevereiro

Lino Maia
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