NOTÍCIAS À SEXTA
15.01.2016

INFORMAÇÕES DA CNIS
FREQUÊNCIA DO MESMO UTENTE EM MAIS DO QUE UMA RESPOSTA SOCIAL
A Cláusula XIII do Anexo I do Compromisso de Cooperação 2015-2016 dispõe, que:
“1. Os utentes podem frequentar mais do que uma resposta social desde que:
a.
b.

Em tempos e horários diferentes, garantindo-se a não duplicação de frequência, mas antes o
acesso a múltiplas respostas numa adaptação às necessidades;
Nas situações referidas na alínea anterior, a comparticipação da segurança social não pode ser
duplicada, mas antes ajustada à frequência real do utente.

2. As regras para a operacionalização desta cláusula são definidas em sede de CNAAPAC até final do
primeiro trimestre”.
Neste sentido, em sede de CNAAPAC e após identificação e análise de cada uma das respostas sociais,
foi consensualizado o conjunto de respostas sociais que são susceptíveis de serem frequentadas pelo
mesmo utente “em tempos e horários diferentes …”, que mereceu total concordância dos
representantes naquela Comissão.
Assim:
I.

II.

Área da População Idosa
a) Centro de Dia + Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)
A frequência do Centro de Dia não deve
inviabilizar a possibilidade do utente usufruir
de serviços em Apoio Domiciliário, desde que
não sejam repetidos. Por exemplo, o utente
pode frequentar o Centro de Dia em que
usufrui dos serviços de animação/socialização
e alimentação e ser utente do SAD em que
usufrui dos serviços de higiene pessoal, higiene
habitacional, tratamento de roupa e serviço de
teleassistência.
Área da Deficiência
a) Lar Residencial + Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) – situação que já estava prevista.
b) Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
+ Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)
A frequência do Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) não deve inviabilizar a
possibilidade do utente usufruir de serviços

em Apoio Domiciliário, desde que não sejam
repetidos. Por exemplo, o utente pode
frequentar o CAO em que usufrui dos serviços
de animação/socialização e alimentação e ser
utente do SAD em que usufrui dos serviços de
higiene pessoal, higiene habitacional,
tratamento de roupa e serviço de
teleassistência.
III.

Área da Infância e Juventude
a) Lar de Infância e Juventude/ Centro de
Acolhimento Temporário + Pré-escolar
b) Lar de Infância e Juventude/ Centro de
Acolhimento Temporário + Creche

IV.

Área da Comunidade
a) Casa Abrigo + Creche/Creche Familiar
b) Casa Abrigo + Pré-escolar
c) Casa Abrigo + CATL
d) Centro de Apoio à Vida + Creche/Creche
Familiar
e) Centro de Apoio à Vida + Pré-escolar
f) Centro de Apoio à Vida + CATL

Segundo informações transmitidas pelo ISS a plataforma eletrónica para introdução da frequências dos utentes já
permite acolher estas situações.
O Gabinete de Apoio Técnico – gat@cnis.pt – está disponível para esclarecer eventuais dúvidas.
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Valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG)

O Decreto-Lei nº 254-A/2015, atualizou o valor da RMMG para 530,00 € (quinhentos e trinta euros) estabelecendo
que esta atualização tem efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2016.

SESSÕES DE DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO/FORMAÇÃO
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Mapeamento das necessidades de equipamentos sociais e atualização de dados
A CNIS, através do seu Gabinete de Apoio Técnico, tem estado a enviar, a todas as suas associadas um
questionário via e-mail, de preenchimento on-line, que tem dois objetivos:



Realizar um mapeamento das necessidades ao nível dos equipamentos sociais.
Efetuar uma atualização dos dados do setor Social e Solidário;

Numa primeira parte, o questionário remete para o preenchimento dos dados de caracterização da
Instituição que são fundamentais para um maior conhecimento, interação e intervenção da CNIS.
Na segunda parte, e dado que o Portugal 2020 se apresenta como um desafio e uma oportunidade para o
setor Social e Solidário, a CNIS pretende identificar, junto de todas as Instituições, quais as necessidades
de ampliação dos equipamentos sociais existentes, enquadráveis nas tipologias atuais de candidatura ao
Portugal 2020 (Equipamentos Sociais) e, simultaneamente, quais as necessidades de construção que se
assumem como fundamentais numa perspetiva de assegurar o contínuo ajustamento às necessidades da
população portuguesa.
Neste sentido, apelamos ao contributo de todos no preenchimento deste questionário até dia 29 de janeiro.
Caso não tenha recebido por e-mail poderá fazê-lo aqui.
O Gabinete de Apoio Técnico está disponível

LEGISLAÇÃO

DESPACHO N.º 352-A/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 5/2016, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2016-01-08
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Aprova as tabelas de retenção da sobretaxa de IRS
7307 0323

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 1/2016/M - DIÁRIO DA REPÚBLICA
N.º 9/2016, SÉRIE I DE 2016-01-14
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, que aprovou o Sistema
de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpôs a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios
73135 327
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INFORMAÇÕES / SEGURANÇA SOCIAL
Tipo

Documento

Disponibilizado

Regulamento Interno do Conselho de Gestão do FRSS 2.ª alteração

12-01-2016

INFORMAÇÕES PORTUGAL 2020



Está disponível, nas Notícias do site da CNIS, a Matriz Portugal 2020 atualizada com identificação de todas
as candidaturas diretas às quais as IPSS se podem candidatar.

Seminário sobre Empreendedorismo e Organização Empresarial Responsáveis
No próximo dia 19 de janeiro realizase o Seminário «Empreendedorismo e Organização Empresarial
Responsáveis: Combater as Desigualdades em prol do Desenvolvimento Sustentável», pelas 14h00, no auditório do
CECOA (Rua da Sociedade Farmacêutica, 3, em Lisboa).
O evento é promovido pela CIG - Comissão para a Cidadania
e a Igualdade de Género, enquanto membro da REDE RSO
PT, em conjunto com a Fundação AIP, o Tree-Institute, a Universidade Aberta, o CECOA e a UMAR.

Correspondendo a uma das sessões presenciais do Curso
«Empreendedorismo e Organização Empresarial Responsáveis», este Seminário tem como enquadramento a Medida
44, cujo objetivo é a integração da dimensão da Igualdade
de Género no domínio do Empreendedorismo.
Consulte o Programa. As inscrições deverão ser enviadas
para sandra.rodrigues@cecoa.pt.

Fonte: CIG

divulga Normas e Orientações
Norma de Gestão 4/NORTE2020/2015 - Regras de organização do dossier da operação [Operações públicas | FEDER]
Norma de Gestão 3/NORTE2020/2015 - Regras de apresentação de pedidos de pagamento [Operações públicas | FEDER]
Norma de Gestão 2/NORTE2020/2015 – Cumprimento das regras associadas à contratação pública pelos Beneficiários do
NORTE 2020 [Operações públicas]
Norma de Gestão 1/NORTE2020/2015 – Regras de elegibilidade de despesas [Operações públicas | FEDER]
Fonte: Norte2020

Para apoio na realização de candidaturas pode contactar o Gabinete de Apoio Técnico da CNIS através do e-mail
gat@cnis.pt ou do telefone 226068614
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS

No próximo dia 26 de janeiro, a UDIPSS de Évora,
em parceria com a F3M, irá organizar uma sessão
formativa sobre Alterações Legais e Fiscais nas
IPSS’s, no Auditório da DGEstE, em Évora.
Esta sessão destina-se a dirigentes, técnicos, contabilistas e dirigentes administrativos.
Ao longo de todo o dia, as alterações ao SNC das
IPSS's e as novas regras 2016, os direitos e deveres
fiscais no Sector Solidário e as novas funcionalidades da Segurança Social Direta, serão alguns dos temas abordados.
A inscrição (até 22 de janeiro) e informações,
através do endereço: geral@udipss-evora.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS
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Centro Social Paroquial Nossa Sra. da Ponte – França celebrou o dia de Reis
O programa iniciou com uma
Eucaristia,
presidida
pelo
Sr.
Presidente da Direção – Pe. Fernando
Fontoura e colaboração do Pe. Vítor
Magalhães, seguida de um lanche
convívio, ao som do acordeão e
Grupo de Cantares de Reis. Entre os
convidados, marcaram a presença a

Sra. Presidente da UIPSSDB, a Sra.
Vereadora da Câmara Municipal de
Bragança, o Sr. Presidente da Junta
de
Freguesia
bem
como
representantes
das
freguesias
anexas bem como familiares de
utentes e trabalhadores
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INFORMAÇÕES DIVERSAS
Campanhas sensibilização para a integração das comunidades ciganas
Financiadas pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) através da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC), estão em curso várias campanhas de sensibilização para a integração das comunidades ciganas promovidas por associações que pugnam por esse objetivo. Trata-se de
iniciativas com relevância no domínio da saúde, pelo que merecem ser objeto de ampla divulgação.
Mais informações em www.dgs.p

As edições 11 e 12 do Programa de Gestão das
Organizações Sociais - GOS, o qual resulta do
Protocolo entre a ENTRAJUDA, a Fundação
MILLENNIUM BCP, A CNIS E A AESE,
decorrerão entre 1 de Fevereiro e 30 de Maio de
2016, em Lisboa, e 2 de Fevereiro e 31 de Maio
de 2016, no Porto.
Mais informações em: www.aese.pt/gos

Última edição da Revista ESCOLHAS da 5.ª Geração
Foi recentemente lançada a última edição da Revista ESCOLHAS da 5.ª Geração, desta vez
apresentada pelos próprios jovens participantes, uma edição
especial que ilustra o trabalho
do Programa ESCOLHAS no terreno.
De destacar que o Programa ESCOLHAS foi renovado para o
triénio 2016-2018, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2015, publicada em Diário da República.
Informa-se ainda que a divulgação da lista dos projetos a
apoiar no âmbito da 6ª geração do Programa Escolhas, depois de reunido o júri que emitirá parecer escrito, será publicada no dia 22 de janeiro de 2016.

O Programa ESCOLHAS tem como objetivos principais a
igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social,
com a função de promover a inclusão social de crianças e
jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais
vulneráveis.
O Programa foi criado em 2001, promovido pela Presidência
do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural – ACIDI, IP, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de
oportunidades e o reforço da coesão social.
Fonte: Programa Escolhas

9

NOTÍCIAS À SEXTA
15.01.2016

REVISTA Miscellanea APAV
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lançou a Miscellanea APAV, revista que
tem por finalidade publicar artigos científicos e de reflexão sobre temas
relacionados com vítimas de crime ou com apoio à vítima.
Esta nova publicação surge do interesse da Associação em articular o conhecimento
científico com os seus procedimentos no âmbito do apoio às vítimas de crime e suas
famílias e/ou amigos, constante ao logo da sua história.
A Miscellanea APAV está disponível online, em www.apav.pt.

Portugal na Europa há 30 anos
No contexto das comemorações dos 30 anos de Portugal na União Europeia, saiba mais sobre a
participação portuguesa na construção europeia.
Breve apresentação das instituições e órgãos na UE (http://www.eurocid.pt)

Lino Maia
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