
 
 
 

 

  NOTÍCIAS À SEXTA                               2013.11 
 

 

FUNDO DE 30 MILHÕES DE EUROS CONSTITUÍDOS COM DINHEIRO DAS IPSS 

“Este ano, e pela primeira vez, o Governo avança com uma importante medida de ação social para as 

instituições: a criação de um fundo de reestruturação do setor social que fará de forma objetiva e 

concreta a reestruturação económica e financeira das IPSS, misericórdias e mutualidades e o 

consequente aumento da sua sustentabilidade”, afirmou o Ministro da Solidariedade, Emprego e 

Segurança  Social. 

Pedro Mota Soares falava no âmbito das comissões parlamentares de Orçamento, Finanças e 

Administração Pública e de Segurança Social e Trabalho, onde o Orçamento do Estado para 2014 

está a ser discutido na generalidade. 

O ministro revelou, perante os deputados, que o “fundo será de cerca de 30 milhões de euros para 

investir na sustentabilidade e reestruturação das IPSS” e adiantou que este montante vai acumular 

com as verbas previstas para a ação social no próximo ano. 

A gestão do novo fundo para apoiar as IPSS será realizada em articulação com as instituições, 

incluindo um representante da União das Misericórdias, da União das Mutualidades, da 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e do Ministério da Solidariedade, Emprego 

e Segurança Social. 

O fundo tem contornos diferentes das anteriores soluções destinadas ao setor social. Até agora, 

para procederem à sua reestruturação económica e financeira, as instituições de solidariedade 

recebiam apoio através de linhas de crédito.  

 

A CNIS esclarece que, em parte, o Fundo será constituído por  uma percentagem dos 

acordos de cooperação para que, solidariamente, algumas possam beneficiar deste fundo.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES 
 

 

 

 

1. No dia 26 de outubro de 2013, a União das Mutualidades Portuguesas realizou a 

cerimónia comemorativa do Dia Nacional do Mutualismo, que foi marcada pela 

entrega dos prémios “Mutualismo e Solidariedade 2012” e “Inovar para Melhorar 

2013”. 
 

Estiveram presentes cerca de 100 pessoas, entre mutualistas, oradores e ilustres convidados, 

tendo a CNIS sido representada por José Casaleiro. 
 

Entre outras, destacam-se algumas das principais ideias das intervenções realizadas:  

 O mutualismo é um sistema inclusivo, sustentável e eficaz no desenvolvimento da proteção 

social, contribuindo para a construção da coesão social e para o desenvolvimento social e 

económico dos países; 

 As associações mutualistas têm demonstrado serem resistentes às crises, tendo dado provas 

de que os diversos esquemas de benefícios que desenvolvem para os seus membros 

complementam, eficazmente, serviços de saúde e sistemas de previdência e de ação social; 

  O sector social deve ser considerado como um parceiro essencial na construção das 

políticas sociais e de saúde, quer nacionais quer internacionais, para a sustentar a 

capacidade do sistema social solidário. 

 
2. No dia 28 de Outubro, em Fátima, decorreu a reunião do Conselho Geral da CNIS. 

 

Entre outros assuntos, o Conselho Geral apreciou e discutiu: 
 

 A apresentação do Programa de Ação e Orçamento Previsional para 2014;  

 A Contratação Coletiva e algumas questões decorrentes desta como: discrepâncias entre as 

Tabelas A e B, a aplicação das 40 horas de trabalho semanal, em que apenas para os 

funcionários públicos estão obrigados pela alteração da legislação, a carga salarial, 

especialmente com os educadores de infância, é cada vez mais um peso nas contas das 

instituições; 

 A Lei de Bases da Economia Social, que interessa mais às Mutualidades e ao sector 

cooperativo… (à CNIS interessa mais saber se somos ou não empresas sociais ou, pelo 

menos, equiparadas…); 

 Programas PARES e POPH – atrasos nos pagamentos   

 A revisão do Decreto Lei nº 119/83; 

 A utilização das guias de transporte de mercadorias pelas IPSS (a CNIS continua a 

aguardar “resposta da Autoridade Tributária); 

 Os orçamentos das IPSS terem obrigatoriamente que ser entregues até 31 de Dezembro, 

podendo ser antes, mas no formulário único disponibilizado pela Segurança Social. 

 E ainda, o PCAAC, os Lares de Apoio e a concorrência desleal praticada pelos Centros 

Escolares, numa afronta ao Despacho conjunto 300/97, de 9 de Setembro, que a 

esmagadora maioria das Uniões Distritais considera que os municípios não estão a 

cumprir. 

 
3. No dia 29 de Outubro, a União Distrital de Santarém, em Torres Novas, levou a 

efeito uma sessão de esclarecimento sobre assuntos laborais e sobre o Código dos 

Contratos Públicos. 
 

A sessão foi orientada pela assessora jurídica da União, Dr.ª Sónia Bento, e pelo Presidente da 

UDIPSS, Eduardo Mourinha. 

Estiveram presentes 70 Instituições representadas por 94 dirigentes e técnicos. 



 
4.  No dia 29 de Novembro, entre as 9h30 e as13h00, no Auditório do Montepio Geral em 

Lisboa, o CES organiza o seminário “Apoio Domiciliário e Trabalho Doméstico: 

Perspetivas de Emprego”. 
 

O seminário visa a promoção do debate da problemática referente ao trabalho domiciliário e 

trabalho doméstico, com especial enfâse nos problemas ligados ao apoio domiciliário, incluindo 

a apresentação de um estudo sobre Portugal, levado a efeito pela fundação de Unidade das 

Condições e Qualidade de Vida da Fundação Europeia para a melhoria das Condições de Vida 

e de Trabalho (Eurofound) . 

A CNIS participará neste seminário. 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 

 

 

O ACÓRDÃO N.º 602/2013 -  EFEITOS  e  IMPACTO 

 

Majoração de dias de férias 

Norma considerada “Inconstitucional” 

N o r m a  C ó d i g o  d e  T r a b a l h o :  “(…) As majorações ao período anual de férias estabelecidas em disposições de 
instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou cláusulas de contratos de trabalho posteriores a 1 de Dezembro de 
2003 e anteriores à entrada em vigor da presente lei são reduzidas em montante equivalente até três dias. (…)‖ 
[art.º 7.º, n.º 3 da Lei 23/2012, de 25 de Junho) 

E f e i t o s :  
Reposição da  majoração do período anual de férias prevista em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, desde 

1 de Agosto de 2012.  

I m p a c t o :  

- Obrigação de concessão (desde que a mesma se encontre prevista em IRCT) de majoração do período anual de férias, 

vencido em 1.1.2013.  

 

Norma considerada Constitucional 

Majoração dos dias de férias (art.º 238º, nº3 *):  Eliminação da majoração de dias de férias remuneradas anuais em função 

da assiduidade dos trabalhadores. 

* ―3 – Caso os dias de descanso do trabalhador coincidam com os dias úteis, são considerados para efeitos do cálculo dos 

dias de férias, em substituição daqueles, os sábados e os domingos que não sejam feriados. 

 

 
Descanso compensatório por trabalho suplementar 

Norma considerada “Inconstitucional” 

N o r m a  C ó d i g o  d e  T r a b a l h o  ―(…) São nulas as disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho e as cláusulas de contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da presente lei que disponham sobre 

descanso compensatório por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em 

feriado. (…)‖[art.º 7.º, n.º 2 da Lei 23/2012, de 25 de Junho] 

 



E f e i t o s :  

Reposição dos descansos compensatórios por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal 

complementar ou em feriado eventualmente previstos em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, desde 1 de 

Agosto de 2012. 

I m p a c t o :  

Obrigação de concessão de descansos compensatório por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso 

semanal complementar ou em feriado, desde 1 de Agosto de 2012. 
 

Norma considerada Constitucional 

 

Descanso compensatório de trabalho suple m e n t a r  ( a r t . º  2 2 9 º* )  - Eliminação do descanso compensatório por 

trabalho suplementar prestado em dia útil (exceto quando impeditivo do gozo do descanso diário), em dia de descanso 

semanal complementar e em dia feriado. Apenas se manteve o direito ao descanso compensatório remunerado relativamente 

ao trabalho suplementar realizado nos dias de descanso semanal obrigatório e no período de descanso diário. 

* O ponto 1 foi revogado;         

    O ponto 2 foi revogado 
3 - O trabalhador que presta trabalho suplementar impeditivo do gozo do descanso diário tem direito a descanso  

compensatório remunerado equivalente às horas de descanso em falta, a gozar num dos três dias úteis seguintes. 
4 - O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem direito a um dia de descanso 

compensatório remunerado, a gozar num dos três dias úteis seguintes. 
5 - O descanso compensatório é marcado por acordo entre trabalhador e empregador ou, na sua falta, pelo empregador. 
O ponto 6 foi revogado; 
7 — Constitui contra ordenação muito grave a violação do disposto nos n.ºs 3 e 4.) 

 
 

 

 

     FORMAÇÃO PROFISSIONAL LEGALMENTE OBRIGATÓRIA 
 

Nos termos e para os efeitos do artigo 130º e seguintes do Código do Trabalho, doravante CT, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro e alterado recentemente pela Lei n.º 69/2013, é 
dever da entidade empregadora assegurar a formação contínua dos trabalhadores da empresa, al. 
b) art.º 130º CT. 

Noções gerais  

 O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de 
formação contínua;  

 O empregador pode antecipar, até dois anos a formação anual obrigatória, n º6 art.131º;  

 A área da formação contínua é determinada por acordo ou, na falta deste, pelo 
empregador;  

 Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição 
correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha sido 
proporcionado.  

Responsabilidade contra ordenacional (para o empregador)  

 Constitui contra ordenação grave, nos termos do artigo 553º e 554º do CT a violação do 
dever de formação contínua, pelo período de trinta e cinco horas a pelo menos 10 % dos 
trabalhadores da empresa;  

 Os limites mínimos e máximos das coimas são aferidos pelo volume de negócios(1), sendo 
que o valor mínimo é de 6 UC  (612€) e o valor máximo de 95 UC2( 9.690€), consoante se verifique  
negligência ou dolo.  

**** Para melhor compreensão, deverá ser consultado o art.º 554 do CT. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CANDIDATURAS 
 

 

 
 

Candidaturas aos prémios Socialgest Ação Social 2013 
Candidaturas até 15 de Novembro 

A Socialgest lança de novo os prémios Socialgest Ação Social 2013, nas 
seguintes áreas:  a) Prémio Inovação b) Responsabilidade Social c) Melhor 
projeto social d) Melhor instituição/IPSS/ONGD/SCM e) Melhor 
dirigente/personalidade social f) Melhor programa social das autarquias g) 
Melhor técnico. As candidaturas são feitas até ao dia 15 de Novembro.  

A votação nos projetos eleitos será feita on-line até dia 30 de Novembro.  

Para mais informações, consultar o site: www.socialgest.pt 

 

 

 

Estão abertas as candidaturas à 4ª Edição do Prémio SIC Esperança - Rock in Rio 

Escola Solar 

Esta iniciativa visa premiar projetos inovadores na área da cidadania. 

As candidaturas decorrem entre o dia 6 de outubro e 29 de Novembro 

Pelo quarto ano consecutivo, a SIC Esperança lança o Prémio SIC Esperança –    Rock 

in Rio Escola Solar. A verba para o financiamento do prémio foi gerada através  da 

venda de eletricidade, produzida por painéis solares instalados em escolas por todo o 

país, através do Project Escola Solar 2008 do Rock In Rio. 

As candidaturas têm que ser apresentados por IPSS ou equiparadas, devem ser 

inovadoras e terem como finalidade a melhoria da qualidade de vida, em particular de 

pessoas socialmente desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Centro de Recursos em Conhecimento (CRC) do 
Instituto da Segurança Social, I.P. tem o prazer de 
convidar V. Exa. para estar presente no Ciclo de 4 
Encontros Temáticos ―Europa para os Cidadãos", 
 que irão realizar-se no Auditório da Inspecção 

Geral do MSESS, sito na Av. Elias Garcia nº 12, em 

Lisboa, entre as 16h00 e as 17h30. 
A entrada é gratuita, com inscrição obrigatória. 
  
Confirme a sua presença enviando os dados 
(nome, telefone ou e-mail) para os seguintes 

contactos: Telef. 21 844 56 71 | E-mail: ISS-CRC@seg-social.pt 
 

Encontro 2. —  Educação, Formação e 

Juventude na UE 
Dia 7 de Novembro, 16:00 

Isabel Maria Freitas Valente; Paula Marques 

dos Santos; 

Encontro 3. —  Emprego, Assuntos Sociais e 

Inclusão na EU 
Dia 21 de Novembro,16:00 

Manuel Luís Macaísta Malheiros; Nuno Gama 

de Oliveira Pinto; 

Encontro 4. —  Pequenas e Médias Empresas, 

Inovação e Desenvolvimento Económico na 
UE 

Dia 5 de Dezembro, 16:00 
 
Luís Filipe Martins Rainha; Susana Escária  

 

 

EVENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundação D. Pedro IV coorganiza mais uma 

edição de Conferências Internacionais dedicadas 

ao envelhecimento 
 

Com a aposta num modelo de cooperação baseado na 
complementaridade das ciências médicas, da saúde, e das 
ciências sociais e políticas, a Fundação é coorganizadora de 
três conferências internacionais dedicadas à temática do 
envelhecimento: CISE, CIEG e CIPPE. 

As três conferências contemplam convite à apresentação de comunicações dedicadas às sub-temáticas das 
conferências.: 
- CIEG 2013 | Conferência Internacional sobre Enfermagem Geriátrica, co-organizada com o Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica, 18 de Outubro (www.cieg2013.org); 
- CIPPE 2013 | Conferência Internacional sobre Políticas Públicas de Envelhecimento, co-organizada com o 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 8 de Novembro (www.cippe2013.org); 
- CISE 2013 | Conferência Internacional Sobre Envelhecimento, co-organizada com a Faculdade de Ciências 
Médicas, 22 de Novembro (www.cise2013.org) 
  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lino Maia 


