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Prorrogação do prazo para submissão de contas anuais pelas IPSS 
 

A CNIS informa as suas associadas que o Instituto da Segurança Social, I.P prorrogou o prazo para 

submissão de contas anuais até ao próximo dia 10 de agosto, tendo como objetivo proporcionar a 

criação de uma margem adicional de flexibilidade para as IPSS que, por alguma circunstância, ainda 

não procederam à respetiva submissão.  
 

Mais informação através da consulta do Guia Prático do ISS, I.P  
Orçamento e Contas de Instituições Particulares de Solidariedade Social  

 

 
 
 
 
 
 
Nova Recomendação do Conselho da Eu-
ropa aos Estados-membros sobre os Direi-
tos das Crianças em ambiente digital 

 
O Comité de Ministros do Conselho da Europa adotou, no recente dia 4 de julho, uma nova 
Recomendação sobre a melhor forma de respeitar, proteger e cumprir os direitos da criança 
em ambiente digital. Este documento procura proporcionar orientações bastante abrangentes 
para atuação dos governos europeus nesta área tão sensível. 

Na base desta Recomendação, o Conselho da Europa teve em atenção as múltiplas formas 
como o ambiente digital poderá afetar positiva ou negativamente a vida das crianças, criando 
oportunidades mas também expondo-as a diversos riscos ao nível do usufruto dos seus direitos 
e do seu bem-estar. 

Neste sentido, a nova Recomendação do Conselho da Europa aconselha a que os Governos 
revejam as legislações, políticas e práticas de modo a assegurarem que estas abordem adequa-
damente todos os direitos da criança. De igual modo, recomenda que os Estados assegurem 
que as empresas e outros parceiros-chave cumpram suas responsabilidades de direitos huma-
nos e sejam responsabilizados em caso de abusos. 

O Conselho da Europa recomenda, ainda, que os Estados-membros garantam um acesso ade-
quado, acessível e seguro das crianças a dispositivos de conetividade e conteúdos especifica-
mente destinados a estas. Mais recomenda que, em locais públicos dedicados, esse acesso seja 
gratuito. No caso particular dos bebés, o Conselho da Europa recomenda que se adotem me-
didas específicas que os protejam a sua exposição prematura ao ambiente digital. 

Recomendação CM / Rec (2018) 7 do Comité de Ministros aos Estados-membros relativa às dire-
trizes para respeitar, proteger e cumprir os Direitos da Criança no ambiente digital 
(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808b79f7) 
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Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-Geral 
                             

Declaração de Retificação n.º 24/2018  
Diário da República n.º 145/2018, Série I de 2018-07-30804537 
 

Retifica o Decreto-Lei n.º 52/2018, de 25 de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que altera o 

Registo Nacional de Pessoas Coletivas e cria a certidão online das Pessoas Coletivas, publicado no Diário da Repú-

blica, 1ª série, n.º 120, de 25 de junho de 2018 
  

  Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde     

                              

Despacho nº 7219/2018 - Diário da República nº 145/2018, Série II de 2018-07-30 5800635 
 

Determina os critérios para a continuidade de cuidados de Medicina Física e de Reabilitação aos utentes do SNS 
que necessitem deste tipo de cuidados nos primeiros 30 dias após alta hospitalar e estabelece  disposições 
 
   
Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  
    

Portaria n.º 389/2018 - Diário da República n.º 146/2018, Série II de 2018-07-31 
Portaria que cria a medida Apoio ao Voluntariado, adiante designada por medida, que consiste na concessão de 
um apoio financeiro, às organizações promotoras de voluntariado inscritas e acreditadas na Plataforma de Volun-
tariado, que desenvolvam ações de voluntariado de continuidade, no domínio 
da ação social  

 
Presidência do Conselho de Ministros  
                             

Decreto-Lei n.º 59/2018 - Diário da República n.º 148/2018, Série I de 2018-08-02115879178 
Aprova o Código das Associações Mutualistas 

 

Gabinete do Ministro da Educação 

Portaria n.º 223-A/2018 - Diário da República n.º 149/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-08-03 
Procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino básico previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho 

  

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115804537/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115804537/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115578235/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115800635/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115800585
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115811916/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115801128
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115879178/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115886163/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/normal?l=1
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SEMINÁRIO: “REFLEXÕES SOBRE A INCLUSÃO- Desafios emergen-
tes”- 
21 Setembro 2018     |     Formação acreditada como ACD 
 

A Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas- 
A.P.A.C.I.- comemora 40 anos de existência em 2018. 
De entre várias actividades, destacamos um Seminário a reali-
zar, no Auditório Municipal de Barcelos. 
Pretendemos com este Seminário abordar a inclusão nas suas 
diversas formas e contextos, trazendo especialistas das mais di-
versas áreas: 
ANA PAULA PEREIRA (Universidade do Minho) - Intervenção 
Precoce FILOMENA PEREIRA (Ministério da Educação) - Educa-
ção Especial LEONARDO CONCEIÇÃO (IEFP) - Formação Profis-
sional e Emprego CARLA FARIA (IP Viana do Castelo) - Envelhe-
cimento EDUARDO DUQUE (Universidade Católica).- Perspetiva 
global da inclusão estão já confirmados. 
 

A inscrição é gratuita, mas obrigatória. Inscreva-se https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrL-
sIbKA2E/edit 

 
AVISO N.º POAPMC-F2-2018-03  
Distribuição de Géneros Alimentares e/ou 
Bens de Primeira Necessidade - Região 
Autónoma dos Açores 
 
Prorrogado o prazo para submissão de 
candidaturas até 10 de agosto 
 
 

Curso de qualificação e inclusão em saúde 
mental comunitária – nível I 
 
sob o tema “Abordagens à Empregabili-
dade em Saúde Mental” 
 
Inscrições abertas 
 
Dias: 19, 20 e 21 de setembro no Fórum Pi-
coas 
 
Regulamento do Curso  
 

https://docs.google.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrLsIbKA2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrLsIbKA2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JUQNoruGG2gz6MAzjJPg_yN2sMwYHujQWOrLsIbKA2E/edit
https://www.fnerdm.pt/1492-2/
https://www.fnerdm.pt/1492-2/
http://www.fnerdm.pt/wp-content/uploads/2018/07/Regulamento-do-Curso-de-Qualifica%C3%A7%C3%A3o-e-Inclus%C3%A3o-em-SM-Comunit%C3%A1ria-n%C3%ADvel-I.pdf
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ASMAB celebrou Contrato da Empreitada 
para construção de Casa Abrigo para Víti-

mas de Violência Doméstica 
 

Decorreu no passado dia 2 de Agosto, na sede da Asso-
ciação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança e 
na presença de várias entidades parceiras públicas e 
privadas com responsabilidade na assistência e prote-
ção às vítimas de violência doméstica, a sessão de assi-
natura do Contrato Administrativo da Empreitada de  

 
 
“Construção de Edifício para Casa Abrigo -  Apoio à Vi-
tima de Violência”. 
A ASMAB, instituição gestora do Núcleo de Atendi-
mento às Vítimas de Violência Doméstica do distrito de 
Bragança, disponibilizará com a construção deste edifí-
cio um total de 30 vagas para acolhimento de vítimas e 
respetivos dependentes que se insere na Rede Nacio-
nal de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica de que 
fazem parte mais 36 estruturas

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Guia prático Disponibilizado 

Subsídio Parental  01-08-2018 

Orçamento e Contas de Instituições Particulares de Solidariedade 

Social  

31-07-2018 

Subsídio de Doença  31-07-2018 

Inscrição, Alteração e Cessação do Seguro Social Voluntário  31-07-2018 

 
 

 
 
 

 SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/23362/3010_subsidio_parental/0bd0fafb-9e8d-4613-8bb4-e9bf3ac7e5f1
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24814/N42%20orcamento_contas_ipss/16ea2038-9d99-4c43-861e-8b02a80e482d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24814/N42%20orcamento_contas_ipss/16ea2038-9d99-4c43-861e-8b02a80e482d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24095/5001_subsidio_doenca/7eefa38c-22f9-4552-b291-f97b99d39c0c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/26105/1004_inscricao_admissao_cessacao_ssv/7c972a7c-7c05-4242-a9d0-244c6304da85
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Há doentes pressionados a não recorrerem a cuidados continuados 
Revista Sábado 
... não faz sentido estes doentes irem para a rede, porque são pessoas que precisariam de outro tipo de 
cuidados, como apoio domiciliário ou ... 
 

Jovem fica em instituição de apoio à deficiência após fecho de centro ... 
Diário de Notícias - Lisboa 
Um jovem autista foi hoje integrado no lar de uma instituição de apoio à deficiência, em Viana do Castelo, 
após o encerramento do Centro de ... 
  
 

Antiga fábrica da Nestlé vai ser transformada em residências para ... 
PÚBLICO 
Nela nascerá um espaço residencial adaptado a idosos e a quem tem mobilidade reduzida. A rede da 
Santa Casa contará, no final da obra, ... 
... 

Cuidados paliativos: dez equipas de apoio social e espiritual recebem ... 
PÚBLICO 
Cuidados paliativos: dez equipas de apoio social e espiritual … das equipas de apoio domiciliário da rede 
pública – que são menos de três ... 
 

MAPADI acolhe jovens europeus com deficiência em semana ... 
maissemanario 
O MAPADI vai acolher em setembro, no âmbito de um programa Erasmus, vários jovens com deficiên-
cia de quatro países da União Europeia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
A CASES lançou na passada sexta-feira o Programa de Apoio ao Voluntariado  

Link Redes Sociais: https://www.facebook.com/cooperativaantonioser-

gio/videos/1778336422220085/ 
 

   Link para download do spot promocional | https://we.tl/RBVCkEraUt  

 

 
 
 

 IMPRENSA 

 DIVERSOS 

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/ha-doentes-pressionados-a-nao-recorrerem-a-cuidados-continuados
https://www.dn.pt/lusa/interior/jovem-fica-em-instituicao-de-apoio-a-deficiencia-apos-fecho-de-centro-em-caminha-9662824.html
https://www.publico.pt/2018/08/02/local/noticia/a-antiga-fabrica-da-nestle-vai-ser-transformada-em-residencias-para-idosos-1839798
https://www.publico.pt/2018/08/02/sociedade/noticia/equipas-de-apoio-psicossocial-e-espiritual-financiadas-com-um-milhao-de-eurosano-1839832
https://maissemanario.pt/mapadi-acolhe-jovens-europeus-com-deficiencia-em-semana-dedicada-ao-emprego/
https://www.facebook.com/cooperativaantoniosergio/videos/1778336422220085/
https://www.facebook.com/cooperativaantoniosergio/videos/1778336422220085/
https://we.tl/RBVCkEraUt
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Conferência sobre: "Desafios Demográficos: A Natalidade" 
 
O CES vai organizar uma Conferência sobre "Desafios Demográficos: A Natali-
dade", que terá lugar no próximo dia 7 de setembro, na F (...) 

Ler mais  
 

 
 
 

Lino Maia 

http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade

