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História do Dia do Trabalhador

A data remonta ao dia 1 de maio de 1886, nos EUA, quando mais de
500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago, numa manifestação
pacífica, exigindo a redução da jornada de trabalho para oito horas. Em
consequência, a polícia tentou dispersar a manifestação, ferindo e
matando dezenas de operários.

A 5 de maio de 1886 os operários regressaram às ruas e registaramse novamente feridos, com manifestantes a serem presos. A opinião
pública repudiou a ação da polícia e do Governo, assim como das
entidades patronais, e em 1889 o Congresso Operário Internacional,
reunido em Paris, decretou o 1º de maio como o Dia Internacional dos
Trabalhadores.

Já em 1890, os trabalhadores americanos viram a jornada de trabalho
diária ser reduzida para oito horas. Nos Estados Unidos o Dia do
Trabalhador celebra-se na primeira segunda feira de setembro.
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1º de Maio em Portugal
Em Portugal, o 1º de maio começou a ser festejado a partir de maio de
1974, após a revolução do 25 de abril.
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Imprensa

Festa da Solidariedade traz Bagão Felix à Calheta - Rádio Calheta
28/03/2017 - A Madeira recebe a XI Festa da Solidariedade. ... os concelhos da Madeira e culminará
no dia 2 Junho, com uma grande festa no Funchal.
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Legislação
Vacina contra gripe sazonal 2017/18

Recomendação – formação profissional

Determina que a vacina contra a gripe sazonal
é gratuita, na época 2017/2018, para pessoas
com idade igual ou superior a 65 anos, bem
como para outros grupos alvo prioritários definidos em orientação anual da Direção-Geral
da Saúde

Recomenda ao Governo a avaliação e valorização da formação profissional para as pessoas com deficiência
Resolução da Assembleia da República n.º
70/2017 - Diário da República n.º 80/2017,
Série I de 2017-04-24

Despacho n.º 3455/2017 - Diário da República n.º 80/2017, Série II de 2017-04-24
Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado
Adjunto e da Saúde e da Saúde

Recomendação – descentralização
Recomenda ao Governo que dê continuidade
ao processo de descentralização no âmbito da
saúde, educação e cultura, através da celebração de contratos interadministrativos.
(Extrato: iv) Celebração de acordos com instituições particulares de solidariedade social para intervenções de apoio domiciliário, de apoio social a dependentes, e de iniciativas de prevenção da doença
e promoção da saúde, no âmbito do Plano Nacional
de Saúde;)

Assembleia da República

Declaração Retificação da Portaria nº 131

Declaração de retificação à Portaria n.º
131/2017, de 7 de abril, publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 70, publicada com inexatidão, pelo que se procede à respetiva retificação
(Portaria nº 131: Regula a criação da medida de
Estágios Profissionais, que consiste no apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados).

Declaração de Retificação n.º 15/2017 - Diário da República n.º 82/2017, Série I de
2017-04-27
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Resolução da Assembleia da República n.º
68/2017 - Diário da República n.º 80/2017,
Série I de 2017-04-24
Assembleia da República

Certificação do tempo de serviço
Minuta para as IPSS
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Capacitação para o Investimento Social:
novo ciclo de sessões técnicas de esclarecimento
Candidaturas: até 19 de junho

EDP Solidária 2017
abre candidaturas para projetos na
área da Inclusão Social
Candidaturas de 2 a 15 de maio
Objetivo: apoiar projetos que promovem a
melhoria da qualidade de vida de pessoas
e comunidades em situação vulnerável ou
em risco de exclusão social.
Informação completa em: (www.fundacaoedp.pt)
Regulamento 2017: http://bit.ly/2pkBwpz

__________________________________

A Portugal Inovação Social está a dinamizar um
ciclo de sessões de esclarecimento sobre o
instrumento de
financiamento
“Capacitação
para o Investimento Social”: Coimbra (3 de maio);
Grândola (10 de maio) e Bragança (17
de maio).
A “Capacitação para o Investimento Social”
pretende apoiar Iniciativas de Inovação e
Empreendedorismo
Social (IIES) no reforço
das suas capacidades
organizativas
e
competências de gestão, com o
objetivo de as
tornar mais preparadas para gerar impacto social
e captar investimento social.
As entidades ou pessoas interessadas em
participar
em
alguma
destas
sessões,
deverão efetuar a sua
inscrição,
obrigatória,
até às 17h00h do dia anterior à realização da
sessão em que pretende participar.

No dia 8 de maio realiza-se o Evento Anual
2017 das Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais do Portugal 2020, no
Convento de São Francisco, em Coimbra,
sob o tema ‘A Caminho do Portugal 2020 –
Resultados e Oportunidades de Financiamento’.
Para participar no Encontro faça a sua inscrição on-line até ao dia 4 de maio.

Fiscalidade
Modelo 22 - em vigor a partir de janeiro de 2017
Nos termos dos n.ºs 6 e 8 do artigo 117.º do Código do
IRC (CIRC), apenas estão dispensadas da apresentação
da declaração modelo 22:
• As entidades isentas ao abrigo do artigo 9.º do Código,
exceto quando estejam sujeitas a uma qualquer
tributação autónoma ou quando obtenham rendimentos
de capitais que não tenham sido objeto de retenção na
fonte com caráter definitivo;
A declaração é enviada, anualmente, por transmissão
eletrónica de dados, até ao último dia do mês de maio …
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES
UDIPSS/FEDERAÇÕES

“Impacto e Sustentabilidade no 3ª sector”
Dia: 05 de maio pelas 9h30 às 18h30 no Hotel
Nuno, em Fátima
Esta iniciativa aposta na formação excelência e
numa forte rede de parceiros para inspirar, formar, apoiar e ligar
organizações e pessoas, de todos os setores de uma economia
convergente, nomeadamente o convidado da tarde, Joe Santos fundador da Vencer Autismo que virá partilhar o experiencia da Instituição em questões de
marketing e comunicação com financiadores e público.
Durante a tarde haverá um espaço de networking entre Empresas e Instituições. Este será um
momento privilegiado para as instituições conseguirem financiadores para as suas iniciativas
sociais.
Inscrições aqui
__________________________________________________________________________________
Seminário sobre o PROCCOP
Dia: 16 de maio com início às 9h30 até às 16h00
Numa organização conjunta UDIPSS-Aveiro/F3M
e sob a coordenação do Dr. Simões de Almeida,
na Casa da Comunidade Sustentável em Aveiro.
O Seminário pretende oferecer esclarecimentos
detalhados sobre as inovações mais relevantes
do Programa, nomeadamente sobre o seu
Enquadramento Legal, Tipologias de intervenção,
Candidaturas, Regime Subsidiário, Investimentos
em
Infraestruturas
Sociais
e
Cuidados
Continuados Integrados, que pela novidade que
constituem, alteram decisivamente a forma
“clássica” de acesso aos Acordos de Cooperação.
Inscrições e conteúdo programático
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Seminário “Férias, Faltas e Feriados”
Dia: 16 de maio das 9h30m às 17h00m
Local: Auditório Professor Manuel Isidro Alves - Faculdade de Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade Católica – Centro Regional de Braga.

Inscrições aqui
____________________________________________________________________________________

Ação Formativa “O regime jurídico da formação
obrigatoriedade legal e consequência do incumprimento”
Dia: 17 de maio, das 9h30 às 18h00

।

profissional:

Local: auditório do Lar de Santa

Beatriz da Silva em Fátima
Organização: UDIPSS-Santarém

Inscrições: até ao dia 12.05 583

____________________________________________________________________________________

Jornadas
"Crianças
e
Acolhimento: Modelos e
Intervenção"

Jovens
Práticas

em
de

Dia: 17 de maio
Promovido pela UDIPSS-Lisboa, em parceria
com o ISCTE –IUL
A participação no seminário é gratuita, mas a
sua inscrição é obrigatória
Inscrições,
até
12
de
maio,
para
secretariado@udipss-lisboa.pt
com
os
seguintes dados:
Nome do participante;
Nome da organização;
Contacto telefónico;
Contacto eletrónico
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INFORMAÇÕES/ATIVIDADES
IPSS
“
Exposição de Pintura “Natureza Escondida II” e “Natureza da
cor”
Até ao dia 13 de maio na Galeria de Exposição do CASM-Centro de
Actividades Sociais de Miratejo (Corroios)

Colóquio "Associativismo e Valorização da Multiculturalidade"
Dia: 02 de maio, às 15 horas, no Auditório da ESTIG - Instituto
Politécnico de Bragança
Entidades promotoras: o Projeto CLDS 3G de Bragança, com entidade
promotora e executora das ações o Centro Social Paroquial Santos
Mártires.
Trata-se de uma ação enquadrada na atividade do Projeto "Ninho de
Associações", que tem como o objetivo central aumentar o impacto do
movimento associativo da comunidade me sensibilizar para aspetos da
multiculturalidade.

Seminário “Saúde Mental em Debate”
Dia: 5 de maio no Centro Cultural de Tábua

Centro Social Caeiro da Matta da Paróquia de Midões

Espetáculo Solidário
Dia: 06 de maio às 19h30 na Casa de Cultural de Paredes
Promovido pelo Centro Social Paroquial de S. Miguel da Gandra
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Encontro
"Desenvolvimento
Social:
Contributos
Aproximação entre as Empresas e a Comunidade”

pela

Dia: 12 de maio, das9h ás 13h, no auditório da EPRAMI de Monção
Inscrição gratuita mas obrigatória: censo.geral@gmail.com

45º Aniversário da APPACDM-Viana do Castelo
A APPACDM de Viana do Castelo irá realiza uma a Sessão Solene,
comemorativa do 45º Aniversário da Instituição, que se realiza no dia
15 de Maio pelas 14h00 na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo
(sala Couto Viana).

Curso de Formação de Animadores de Campos de Férias
Estão abertas inscrições para as ações a decorrer em Porto:
Ação FS: 6 a 28 de maio
Ação S: 6 de maio a 1 de julho de 2017
Local: Centro de Formação de Animadores da APCC - Porto
Informações e inscrições: e-mail: carla@apcc.org.pt; telefones: 218
429 730 | 967 128 779;
Ficha de pré-inscrição: www.apcc.org.pt/formacao/inscricoes/429
Associação para a Promoção Cultural da Criança (www.apcc.org.pt)
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Ação de Formação para Cuidadores de Doentes em Cuidados Paliativos
A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança
(UIPSSDB) promoveu uma Ação de Formação em parceria com a Unidade Domiciliária de
Cuidados Paliativos da Terra Fria (UDCP), da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, um ciclo
de formação destinado a cuidadores de doentes em cuidados paliativos.
A iniciativa, pioneira na região contou, ainda, com o apoio do Instituto Politécnico de
Bragança.
Procurando dar resposta a uma necessidade cada vez mais premente na melhoria da
assistência a doentes com patologias crónicas e incuráveis e às suas famílias, a UDCP da Terra
Fria planeou uma sessão de formação modelar, incluindo não só a componente teórica mas
também uma vertente prática.
Assim, os cuidadores (e familiares) puderam adquirir conhecimentos específicos,
direcionados para as necessidades dos doentes.
A Formação decorreu no dia 20 de abril, na Fundação Betânia (sede da UIPSSDB), em
Bragança, com caráter multidisciplinar, abrangendo áreas diversas na prestação de cuidados
paliativos, desde o controlo de sintomas, às necessidades espirituais em final de vida, ao apoio
no luto, intervenção social, passando pela mobilização e posicionamento dos doentes, à
nutrição, o uso de opióides, entre outros.
A UDCP da Terra Fria, a prestar assistência domiciliária em cuidados paliativos aos
doentes e familiares dos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vinhais, com o apoio
das respetivas Câmaras Municipais proporcionou, assim, através desta transmissão de
conhecimentos, replicar a assistência especializada prestada também pelos cuidadores
informais nesta etapa particular da vida dos doentes.
Estiveram presentes vários elementos do Clero, Dirigentes, Diretores de Serviços,
Enfermeiros e outros Profissionais de inúmeras Associadas da União, num total de 66 inscrições.
A iniciativa concretizou-se com sucesso, ficando já agendada uma segunda ação dado o
número de inscrições ter sido ultrapassado.
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DIVERSOS

Congresso Nacional de Inovação Social e
Envelhecimento sob o lema da
‘(Re)Construção’

Saúde mental - sumário executivo do relatório
sobre a “utilização de instrumentos
económicos para apoiar a reforma do sistema
público de Saúde mental português”

Dia: 18 de maio, no Cine-teatro de Almeirim entre a 9h e
as 17h
Promovido pela RUTIS - Associação Rede de
Universidades da Terceira Idade.
O encontro tem três objetivos: debater o
envelhecimento em Portugal; divulgar ideias,
produtos e serviços que tenham algum aspeto
inovador e que sejam uma mais valia para seniores
e técnicos
- Juntar diversas áreas do saber e diferentes
públicos para promover o envelhecimento bemsucedido.
Informações, programa e Inscrição (é obrigatória).

A Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade NOVA de Lisboa apresentou as
conclusões do relatório sobre a “utilização de
instrumentos económicos para apoiar a reforma do
sistema público de Saúde mental português”, e
propôs um modelo de financiamento inovador. O
relatório foi financiado no âmbito do Programa
Europeu Iniciativas em Saúde Pública (EEA Grants).
O sumário executivo do relatório está disponível
aqui.

PSI-WELL - CONSTRUIR PONTES: Promoção da Inclusão Social e Bem-Estar em Famílias de
Crianças com Necessidades Especiais
Estudo que tem como objectivo compreender os diferentes fatores que influenciam os relacionamentos familiares de
pais e mães com um(a) filho(a) com necessidades especiais (NE). Este estudo permitirirá compreender o que
significa ser pai ou mãe de uma criança ou jovem com necessidades especiais e, com base nos dados recolhidos,
desenvolver um PROGRAMA DE INTERVENÇÃO para promover a INCLUSÃO SOCIAL E O BEM-ESTAR das
famílias.

PREENCHER O FORMULÁRIO

Lino Maia

Rua da Reboleira, 47

4050-492 Porto I

E-mail: cnis@cnis.pt

10

