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Nº Entidades Associadas CNIS
(Seg.socia l , 2, out 2017) (out 2017)

IPSS registadas 5125 2878 56,16%

Casas do Povo 105 41 39,05%

Cooperativas 171 32 18,71%

CSP 985 562 57,06%

Fundações 252 163 64,68%

Associações 3339 1863 55,80%

Misericórdias 344 33 9,59%

Institutos Org. Religiosa 205 178 86,83%

Associação Mutualista 4

Associação Humanitária 2

Continente



  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

13.10.2017 

Rua da Reboleira, 47     4050-492 Porto   I    E-mail:  cnis@cnis.pt    
2 

 

 
 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

  Decreto-Lei n.º 126-A/2017 - Diário da Repú-

blica n.º 193/2017, 1º Suplemento, Série I de 

2017-10-06 
 

Cria a prestação social para a inclusão, alarga o com-
plemento solidário para idosos aos titulares da pen-
são de invalidez e promove os ajustamentos neces-
sários noutras prestações sociais 

(Nota: Este decreto-lei cria a Prestação Social para a In-
clusão, um apoio social para pessoas com deficiência, com 
um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. A PSI 
vem incluir/substituir o Subsídio Mensal Vitalício, a Pen-
são Social de Invalidez e a Pensão de Invalidez dos Regi-
mes Transitórios dos Trabalhadores Agrícolas e Comple-
mento Extraordinário de Solidariedade que lhes acresce, 
ainda que em momentos diferentes.) 

 

 

  Decreto-Lei n.º 128/2017 - Diário da Re-

pública n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 
Altera o cartão de estacionamento de modelo 
comunitário para pessoas com deficiência. 
 

  Decreto-Lei n.º 129/2017 - Diário da Re-

pública n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09 

Institui o programa Modelo de Apoio à Vida In-

dependente 

(Nota: Este decreto-lei cria o programa Modelo de 
Apoio à Vida Independente (MAVI), que permite 
dar assistência pessoal às pessoas com deficiência 
para a realização de um conjunto de atividades que 
não possam realizar sozinhas. O programa desen-
volve-se através de projetos-piloto para o período 
2017-2020, com a duração de três anos, e é finan-
ciado no âmbito do quadro do Portugal 2020

 

 

Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
Despacho n.º 9017/2017 - Diário da República n.º 
197/2017, Série II de 2017-10-12  
Cria o grupo de trabalho para o desenvolvimento e 
expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Es-
colar. 
 

(Nota: 3 — O grupo de trabalho é constituído 
por: c) Dois representantes da Confederação Na-
cional das Instituições de Solidariedade;) 

 

 Saúde 

 

Decreto-Lei n.º 131/2017 - Diário da República n.º 

195/2017, Série I de 2017-10 
Alarga o elenco de cuidados de saúde dispensados 
do pagamento de taxas moderadoras no Serviço Na-
cional de Saúde. 
 

(Nota: Além dos cuidados de saúde que já não 
exigiam o pagamento de taxas moderadoras, cla-
rifica-se que não são cobradas estas taxas nas 
consultas, exames e tratamentos realizados, en-
tre outros): no domínio dos cuidados paliativos 
(ou seja, dos cuidados médicos que aliviam o so-
frimento de pessoas que têm doenças graves ou 
prolongadas, e progressi

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108269605/details/maximized?serie=I&day=2017-10-06&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265123/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265123/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265124/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108265124/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108292381/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-10-12&date=2017-10-01&dreId=108287929
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108292381/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2017-10-12&date=2017-10-01&dreId=108287929
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108280429/details/maximized?serie=I&day=2017-10-10&date=2017-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108280429/details/maximized?serie=I&day=2017-10-10&date=2017-10-01
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 Guia Prático - Subsídio para Assistência a 

Filho 

 
 Prestação Social para a Inclusão ।  Compo-

nente Base 
 - É uma prestação destinada a apoiar as pes-

soas com deficiência/incapacidade nos en-
cargos acrescidos com a deficiência. 

  (Nota: Componente Base: 

 A componente base destina-se a compensar os en-
cargos gerais acrescidos que resultam da condição 
de deficiência e visa substituir o subsídio mensal vi-
talício e a pensão social de invalidez, sendo igual-
mente destinada aos demais cidadãos e cidadãs 

que requeiram a nova prestação e que cumpram as 
condições de atribuição. 

 O Complemento: 
 O complemento é aplicável na eventualidade de 

carência ou insuficiência de recursos, constituindo 
um instrumento de combate à pobreza das pessoas 
com deficiência 

 A Majoração: 
 A majoração visa substituir as prestações que, no 

atual regime de proteção na deficiência, se desti-
nam a compensar encargos específicos acrescidos 
resultantes da deficiência e será regulamentada 
numa fase subsequente.

 Apresentação da Execução das Opera-
ções da Tipologia de Operações 1.2.1 do 
PO APMC 
- Apresentação utilizada nas sessões de 
esclarecimento de apresentação do Manual 
de Apoio à Execução.  

 

 
      Manual de Apoio à Execução das Ope-

rações da Tipologia de Operações 1.2.1 
- PO APMC 

 - Distribuição de géneros alimentares e ou 
de bens de primeira necessidade do PO 
APMC - Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas. Incluí os 
Anexos e Logótipos.  

 

         

 

 

 

 
No dia 1 de outubro de 2017 entrou em vigor a Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, que reforça o quadro 

legislativo para a prevenção da prática de assédio no trabalho, tanto no sector privado como na Adminis-
tração Pública.  

 (Extrato: Artº 29º - k) Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no 
trabalho, sempre que a empresa tenha sete ou mais trabalhadores). 

    Minuta de protocolo de parceria   

    Minuta de declaração de consentimento   

SEGURANÇA SOCIAL 

 

  Não esquecer … 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/24324/3015_subsidio_assistencia_filho/459a76a4-f7a5-480e-892d-2ae2ef877690
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24324/3015_subsidio_assistencia_filho/459a76a4-f7a5-480e-892d-2ae2ef877690
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15386081/Folheto_PSI/88fa1aea-b77a-45c4-8e0a-6afea47f3b44
https://fiscalidade.pt/wp-content/uploads/2017/10/8003_Presta_Social_inclusao.pdf
https://fiscalidade.pt/wp-content/uploads/2017/10/8003_Presta_Social_inclusao.pdf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15383763/Apresentacao_execucao_FEAC/f1faaa0e-8e0a-445d-b03a-66162e90ac2d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15383763/Apresentacao_execucao_FEAC/f1faaa0e-8e0a-445d-b03a-66162e90ac2d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15383763/Apresentacao_execucao_FEAC/f1faaa0e-8e0a-445d-b03a-66162e90ac2d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15384009/00_Manual%20Execucao_PO_POAPMC_1_2_e_Anexos_logotipos/e41a7934-b951-4c4a-b2a1-e309c09767e5
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15384009/00_Manual%20Execucao_PO_POAPMC_1_2_e_Anexos_logotipos/e41a7934-b951-4c4a-b2a1-e309c09767e5
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15384009/00_Manual%20Execucao_PO_POAPMC_1_2_e_Anexos_logotipos/e41a7934-b951-4c4a-b2a1-e309c09767e5
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15087364/POAPMC__Minuta_protocolo_parceria.docx/59e9029a-5763-4285-bc1c-d114f8e9f3bb
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15087382/POAPMC_Minuta_Declaracao_consentimento.docx/5e8c4f42-f871-4fc9-ae0f-c58fa9b3718c
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Auditoria Energética e Formação 
IPSS 

 
O PPEC promove o financiamento desta medida em 
100% do seu custo, com o objetivo de promover a efi-
ciência energética e a redução de consumo de ener-
gia elétrica em Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS). 
O que é uma Auditoria Energética nas IPSS? 

 Identificação de oportunidades de eficiência 
energética e estimativa do potencial de poupança 
associado, tendo em conta o tempo de retorno de 
investimento; 
 Avaliação do nível de desempenho dos 
comportamentos no uso de eletricidade dos técnicos 
e clientes das IPSS; 
 Realização de ações de sensibilização para os 
clientes e formação-ação dos técnicos, desenhadas à 
medida de cada IPSS em face do resultado da 
auditoria energética e da avaliação comportamental. 

 
 

 

 
 

 

  Há 15 camas vazias num albergue do Porto   

Há 15 camas vazias desde Março numa das 

estruturas da Associação de Albergues Notur-

nos do Porto. A instituição aguarda pela revi-

são do ... 

 

 

 

 Porto cria prémio anual para homenagear 

bispo e defensores dos direitos humanos  

O novo Prémio D. António Francisco dos San-

tos, de 75 mil euros, vai distinguir a ... pelo "tra-

balho social", "pelo amor ao próximo", pela 

"solidariedade" e pela ... E esta é a forma que 

as instituições entenderam para homenagear 

tão ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Missão Continente  2017 
 

Atribuição de donativos 
 

Podem ser apresentados projetos capazes de 
contribuir para a educação, sensibilização, ca-
pacitação, integração social, inserção profissio-
nal, acesso a alimentos e melhoria das condi-
ções de vida, nutrição equilibrada, promoção de 
estilos de vida saudáveis, combate ao desperdí-
cio alimentar e qualidade e segurança alimentar, 
desde que relacionados com o tema da Alimen-
tação. 
Podem participar na presente atribuição de do-
nativo entidades nacionais, sem fins lucrati-
vos, privadas ou públicas.  
Prazo de apresentação de projetos até 30 de 
novembro. 
Regulamento, formulário e FAQ’s podem ser 
consultados aqui 

 
 
 
 
 
 

 IMPRENSA 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2017/10/08/sociedade/noticia/ha-15-camas-vazias-num-albergue-do-porto-1787600&ct=ga&cd=CAEYAioTNjY0OTE3MzI3MDM1MTQ1NDk0NTIZMTcwZDE5ZWIxNmZiMTg3ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHON-Jajzjs0kjS0xkF5Um5ZItGYg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/porto-cria-premio-anual-para-homenagear-bispo-e-defensores-dos-direitos-humanos-8834668.html&ct=ga&cd=CAEYASoSNTczMjYzOTM5MDA0MzM2Mzk4MhkyNDk5MTUwYzIyNjhlNmRiOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNEvQitfhBhn2tkc9MD1oegyOw5tyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/porto-cria-premio-anual-para-homenagear-bispo-e-defensores-dos-direitos-humanos-8834668.html&ct=ga&cd=CAEYASoSNTczMjYzOTM5MDA0MzM2Mzk4MhkyNDk5MTUwYzIyNjhlNmRiOnB0OnB0OlBU&usg=AFQjCNEvQitfhBhn2tkc9MD1oegyOw5tyg
https://missao.continente.pt/o-fazemos/comunidade/missao-continente-2017
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Portugal 2030: Participe no Futuro  
da  

Política de Coesão 
 
 
 
A reflexão estratégica sobre o futuro de Portu-
gal no médio e longo prazo é um exercício da 
maior importância, que o Governo quer reali-
zar de forma abrangente, envolvendo os mais 
variados atores económicos e sociais. 
 
A intenção é que esta discussão se reflita nos 
grandes objetivos para o país, bem como na 
orientação das políticas públicas que para eles 
concorrem. 
 
Nesta medida, está a ser realizado um con-
junto de audições e consultas públicas para 
discutir a Estratégia Nacional para o Portugal 
Pós 2020. 
É importante a opinião de todos. É importante 
a sua. 
 
Submeta o seu contributo através do website 

Portugal 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curso de Formação em Sistemas de Gestão 
da Qualidade - NP EN ISO 9001:2015 

Implementação e Transição 
  

 
Dias: 25, 26 e 27 de outubro, no IPQ, em Ca-
parica,  
 
Dias 8, 9 e 10 de novembro, no Porto,  
 
A formação em Sistemas de Gestão da Quali-
dade - NP EN ISO 9001:2015, tem como finali-
dade dotar os participantes de conhecimentos 
que lhes permitam compreender os conceitos 
gerais relativos à gestão da qualidade e capa-
citá-los com conhecimentos sobre o conteúdo da 
norma NP EN ISO 9001:2015, dotando-os de 
competências que lhes permitam atuar no sen-
tido de dinamizar a implementação de sistemas 
de gestão da qualidade nas suas organizações. 
  
Implementação da NP EN ISO 9001:2015 – 
consultar aqui 
  
Transição para a NP EN ISO 9001:2015 – con-
sultar aqui 
  
As inscrições encontram-se abertas através do 
preenchimento de um formulário disponível aqui 
até dia 18 de outubro para Lisboa e 1 de novem-
bro para o Porto. 
  
Para obter mais informações consulte o sítio 
web do IPQ ou envie um email. 

  

FORMAÇÃO 

 

http://www.portugal2030.pt/
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Documents/2017/Programa_SGQ_ImplementacaoI_NPENISO9001.2015_2017.pdf
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Documents/2017/Programa_SGQ_TransicaoIINPENISO9001.2015_2017.pdf
https://goo.gl/forms/Y7O4ZcpAAFaBfzJu2
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Pages/Formacao.aspx
mailto:formacao@ipq.pt
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A CHAMA DA SOLIDARIEDADE continua a sua cami-
nhada pelo Distrito de Setúbal. 
Deixou o Concelho do Seixal, tendo partido da AUR-
PIS com festa de despedida e acompanhada por co-
mitiva liderada pelo Presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, Vereadora Educação e Ação Social e diri-
gentes das IPSS do Concelho. 
 
Entrou no Concelho de Almada (Receção pelo Presi-
dente da Câmara  Municipal de Almada, Vereadores 
e Presidentes de Junta e muitas IPSS do Concelho de 
Almada com Centro Paroquial Pe, Gameiro e AIPICA 
com instituições residentes da chama).  
 
A CNIS esteve presente pelo seu Vice-Presidente. 
Vasto programa está delineado para estar presente 
em IPSS, Escolas, Igrejas e um do ponto alto do pro-
grama será a Missa Campal presidida pelo Senhor 
Bispo de Setúbal. 
Em 10 de novembro vai para o Concelho de          
Palmela. 

 
Seminário 

“Novo Regulamento de Proteção de Dados” 
 
Dia: 19 de outubro 
Local: Casa da Comunidade Sustentável em 
Aveiro 
Horário: 09h30m - 16h30m      
     
Mais informações aqui 
 

                               

 

 
 

 
 
 

 

              Festival de comédia  

14 de outubro           ।     22h00 

Pavilhão Rota dos Móveis. Lordelo, Paredes 

Uma iniciativa do centro Social P. S. M. Gandra 

Informações: 224 447 729 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES 

UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 

 

http://www.udipss-aveiro.com/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro-a-novo-regulamento-de-protecao-de-dados
https://www.facebook.com/Udipss-de-Set%C3%BAbal-220755731632262/
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Trilhos do Sousa  

15 de outubro        
Iniciativa solidária do Centro Social Paroquial S. João da Foz do 

Sousa (município de Gondomar), de forma a responder aos compro-

missos financeiros assumidos, numa lógica de fundraising, tem dina-

mizado nos últimos anos diversas atividades ao nível recreativo, cul-

tural e desportivo, criando mecanismos de sustentabilidade para a 

Instituição. 

Regulamento e inscrições aqui 

 
Cerimónia assinatura Projeto  "ADICE Solidária- Alimenta esta 
Ideia" 
Âmbito do dia Internacional para a Erradicação da Pobreza  
 

17 de outubro          ।        17h00 

 
Instalações da ADICE em Ermesinde, concelho de Valongo 
 
Esta é uma iniciativa do CLDS3G -Projeto Interval Terceira Geração 
do Plano de Intervenção em Valongo da ADICE. 
 
 

Seminário “A Concertação Estratégia no Combate à Pobreza” 

17 de outubro            ।    10h00 – 16h30 

Auditório da DGEstE, em Évora 

É uma iniciativa da Unitate – Associação de Desenvolvimento da Econo-
mia Social e que assinalará o Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza e o 4º Aniversário da Instituição. 
A inscrição ( até ao dia 13 de outubro) é gratuita, podendo ser realizada 
online, clicando aqui 
 
 

 
            Dia Aberto – Lar do Bacelo 

 
18 de outubro             ।       15h00 – 17h00   

                  

Rua Transversal nº 20, Bacelo 
Visita às instalações e partilha de boas prática em animação cultural 

Uma iniciativa da Fundação Obra de S. José Operário  

http://centrosocialfozdosousa.com/index.php/noticias/item/7
https://lap2go.com/pt/event/trilhos-do-sousa-2017
https://www.adice.pt/
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-seminario-a-concertacao-estrategica-no-combate-a-pobreza-38411466731
http://osjo.pt/
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Dia Aberto – Centro Infantil da Obra de S. José Operário 

 

 19 de outubro            ।       15h00 – 17h00 

             
  Rua Menino Jesus nº39, Évora 

 São duas Iniciativas da Fundação Obra de S. José Operário  
 
 
 
 
 

“V Encontro Nacional sobre Maus-Tratos, Negligência e Risco 

na Infância e Adolescência” 

 

  19 e 20 de outubro    ।    09H30 – 17H30 

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões 

É uma iniciativa da ASAS – Associação de Solidariedade e Ação So-

cial de Santo Tirso 

Para informações mais detalhadas consulte o programa através do se-
guinte link. 
Garanta já a sua inscrição preenchendo o respetivo formulário aqui. 

 

3º Encontro de Gerontologia da Santa Casa da Misericórdia de 

Castelo Branco  

20 de outubro               ।    09h15 - 18h30   

Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco 

No ano do 503º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Castelo 
Branco organiza o 3º Encontro de Gerontologia, que tem como objetivo é 
operacionalizar um local de reflexão centrado na temática*“De Velho se 
volta a Menino. 

 

               Seminário “O Sonho dá Corda Aos Anos” 

               21 de outubro        ।   14h00 - 18h30 

              Centro Social de Tourigo, concelho de Tondela (Viseu) 

   Inscrição e restante informação em: www.cstourigo-ipss.com 

 

http://osjo.pt/
http://goo.gl/VPC7Um
https://goo.gl/CqqgLs
http://www.cstourigo-ipss.com/
http://cstourigo-ipss.com/
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                                                       Caminhada “Trilhos de Outono” 

 

22 de outubro      ।      09h00  - 12h00 

 
Antiga Escola Primária (CATL)   - concentração  
 

A caminhada é organizada pelo Centro Paroquial de Bem Estar Social 
de Pontével e tem o objetivo de angariação de fundos para pintura exte-
rior da creche “Cresce no Paço” e compra de material didático e lúdico 
para o CATL. 

 
Inscrições na secretaria do Centro Paroquial (CATL) na antiga escola 
primária ou pelo telefone 243790794, telemóvel 969374302 ou mail: 
cpbesp_atl@sapo.pt 

 
 
 
3º Congresso Nacional 
“Educar Hoje  Coração ou razão?” 

 
25 de outubro       ।         9h00 – 18h00 

 
Salão Paroquial de Perafita, concelho de Matosinhos 
 
Será um encontro científico de âmbito nacional, organizado pelo 
Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto, freguesia de 
Perafita, concelho de Matosinhos. 
 
Em 2017, o desafio cabe à área da infância, pretendendo abordar 
diferentes questões/problemáticas relacionadas com a educação 
dos dias de hoje. Como oradores estão confirmados alguns nomes 
de profissionais da educação e da saúde, destacando-se o Pro-
fessor Nuno Lobo Antunes. 
A assessora da CNIS para a área da cooperação, Dra. Filo-
mena Bordalo, é a oradora no tema “A Importância da Famí-
lia”. 
Inscrições: centropadreangelo.pt até 18 de outubro 

Mais informações: infancia@centropadreangelo.pt  ।  229 996 731 

 
 
 

Workshop de Educação para o Voluntariado 

 

28 de outubro     ।        16h00 – 17h30 

 
Casa do Voluntariado de Gondomar – Centro Cultural de Rio Tinto, 
Rua da Boavista  
 
 

http://centropadreangelo.pt/eventos/3o-congresso-nacional-educar-hoje/
http://centropadreangelo.pt/eventos/3o-congresso-nacional-educar-hoje/
http://centropadreangelo.pt/eventos/3o-congresso-nacional-educar-hoje/
http://centropadreangelo.pt/eventos/3o-congresso-nacional-educar-hoje/
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Promovido pela Pista Mágica – Escola de Voluntariado e dirigido a 
pais, professores e educadores que queiram aprender como educar 
os mais novos para o voluntariado. 
 
Participação gratuita 

Inscrição obrigatória aqui  https://goo.gl/forms/rCPU5pvwylE-

DQIf53 

 
 
 

Sabores Solidários 
 
"Sabores Solidários" Projeto de capacitação em culinária para 
beneficiários dos géneros alimentares do Fundo Europeu de 
Auxilia às pessoas mais carenciadas (FEAC) 
 
A Cáritas Diocesana de Beja apresenta o seu novo projeto “Sabo-
res Solidários” em parceria com António Nobre e procura divulgar 
boas práticas numa perspetiva de rentabilização dos produtos, da 
economia doméstica e incrementar a variedade e a melhoria dos 
pratos realizados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    2º Congresso Português do Voluntariado 
    Voluntariado: Um mundo desafiante! 

  -  21 de outubro - 

 
O Congresso tem lugar em Lisboa, no Centro Is-
maili em Lisboa. 
 
Este é um evento de afirmação da importância do 
Voluntariado, é um evento de afirmação da nossa 
Confederação Portuguesa de Voluntariado. 
 
Consulte aqui o pograma, inscrição e restantes in-
formações. 

DIVERSOS 

 

Congresso Nacional da Economia 

Social 2017 

SESSÃO FINAL 

14 e 15 de NOVEMBRO 

Grande Auditório do ISCTE | IUL  

Inscrição gratuita, até 10 de novembro 

de 2017 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FrCPU5pvwylEDQIf53&h=ATNp1Y7ZvU19hWEaKtFhw0F3h7SY74JuMoaS9X1qBhR1DimcdnGfOYoyeFHqxjpfaFGUQ3fN8UljFyJSBQRfa2iWldZpVFvOfHZuwz8OX3Nwk47WFQhlybiiXY8VFGSNkSs5mldSlDHN41QYuvN0FW49nBBsBfa5n8z-rYix0unh64uqeQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FrCPU5pvwylEDQIf53&h=ATNp1Y7ZvU19hWEaKtFhw0F3h7SY74JuMoaS9X1qBhR1DimcdnGfOYoyeFHqxjpfaFGUQ3fN8UljFyJSBQRfa2iWldZpVFvOfHZuwz8OX3Nwk47WFQhlybiiXY8VFGSNkSs5mldSlDHN41QYuvN0FW49nBBsBfa5n8z-rYix0unh64uqeQ
http://www.caritas.pt/beja/index.php?option=com_content&view=article&id=3808:sabores-solidarios
https://2congressoportuguesdovoluntariado.wordpress.com/
https://2congressoportuguesdovoluntariado.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDrIXuYbCh7yf917x3b0WyWqrOeDhNMoG8FEMOvpbIJnfZGQ/viewform
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Este documento faz um ponto de situação sobre a Saúde Mental em Portugal em 2016.Dele constam 
um sumário das atividades feitas em 2016, uma previsão do que está a ser realizado em 2017/2018 e 
o que se prevê fazer até 2020. 

 
Principais conclusões: 

 

o Criar Equipas Comunitárias de Saúde Mental 

em todos os Serviços Locais; 

o Articulação com os Cuidados de Saúde Pri-

mários; 

o Criar Unidades de Internamento para adultos 

em todos os hospitais gerais com serviços de 

saúde mental; 

o Apoiar a formação de mais Psiquiatras da In-

fância e Adolescência e da existência de ou-

tros profissionais com quem trabalhem em 

equipa: enfermeiros, psicólogos clínicos, as-

sistentes sociais; 

o Aumentar a integração em programas de re-

abilitação psicossocial de doentes mentais 

graves (adultos e crianças/adolescentes); 

o Apoiar e reforçar a implementação da rede 

de cuidados continuados de Saúde Mental; 

o O modelo de gestão dos serviços de saúde 

mental deve ser revisitado. 

 

 

 

 

 

 

 

O que se quer atingir em 2020? 

o Aumentar em 25% o registo das perturbações 

mentais nos Cuidados de Saúde Primários; 

o Inverter a tendência da prescrição de medica-

mentos para o tratamento de ansiedade na po-

pulação através da sua estabilização; 

o Apoiar a criação de 1500 lugares para adulto e 

500 para crianças/adolescentes em Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental; 

o Aumentar em 30% o número de ações no âmbito 

dos programas de promoção da saúde mental e 

de prevenção das doenças mentais, desenvolvi-

dos pelo Plano Nacional de Saúde Mental. 

Consulte aqui o Relatório 2017 do Programa 

Nacional para a Saúde Mental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Relatório 2017 do Programa Nacional para a Saúde Mental 

http://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-de-informacao/por-serie-883449-pdf.aspx?v=11736b14-73e6-4b34-a8e8-d22502108547
http://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-de-informacao/por-serie-883449-pdf.aspx?v=11736b14-73e6-4b34-a8e8-d22502108547
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Conferência 
“Novas Perspetivas para a Inovação Social”  
 27 e 28 de novembro, em Lisboa 

 
Organização conjunta da Comissão Europeia, do Go-
verno Português e da Fundação Calouste Gulben-
kian. 
Mais informações clique aqui 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
                         Dia Internacional para a Erradicação da                                                 
                                                                                                        
                                                                     17 de Outubro 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 

   Lino Maia 
 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm?lg=pt&pg=home

