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FERIADO DE CARNAVAL

No âmbito das relações laborais entre as IPSS e os
seus trabalhadores, a 3ª feira de Carnaval constitui
feriado, podendo, no entanto, ser observado outro dia,
em substituição daquele, mediante acordo entre a Instituição
e o trabalhador – artº 235º, 2 do Código de Trabalho

Índice
A questão relativa à prestação de trabalho normal em dia
feriado tem a sua resposta no artº 269º, 2 do Código do
Trabalho: "O trabalhador que presta trabalho normal em
dia feriado em empresa não obrigada a suspender o
funcionamento nesse dia tem direito a descanso compensatório
com duração de metade do número de horas prestadas
ou a acréscimo de 50% da retribuição correspondente,
cabendo a escolha ao empregador."
A modalidade compensatória - descanso ou retribuição –
é dada em alternativa, cabendo à Instituição defini-la.
Ou uma - ou outra.
Se a folga coincide com dia feriado, não há trabalho em
dia feriado - nem normal, nem suplementar.
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Remuneratória dos Educadores
de Infância da Rede Solidária,
da Educação Pré-Escolar” –
Ano Letivo 2016-2017
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No âmbito da candidatura à “Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, da Educação Pré-Escolar” –
Ano Letivo 2016-2017, do Programa de Expansão e Desenvolvimento
da Educação Pré-Escolar, solicitamos a todas as Instituições que formalizaram ou ainda vão formalizar candidatura, que informem a CNIS
caso tenham procedido à atualização dos salários dos educadores de infância, na sequência da publicação dos CCT – Contratos
Coletivos de trabalho, nos BTE n.ºs 36 e 39, respetivamente de 29
de setembro e 22 de outubro de 2017, com efeitos a 1 de julho de
2017.
É absolutamente fundamental que, no caso de já terem procedido à
atualização, indiquem: qual o CCT aplicado, data da atualização e data
do efeito da mesma.
A CNIS está a colaborar com o IGEFE – Instituto de Gestão Financeira da Educação, no sentido de considerar a atualização efetuada no cálculo da compensação a atribuir por esta candidatura.
Deste modo, pedimos que enviem essa informação através do preenchimento deste formulário, sob pena desta atualização poder não ser
refletida no cálculo da compensação remuneratória na candidatura em
curso.
Para esclarecimento de dúvidas contactem, por favor, o Departamento
Técnico da CNIS através do 226 068 614 ou dep.tecnico@cnis.pt

━━━━━━◇◆◇━━━━━━
Abertura de Candidaturas
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, da Educação Pré-Escolar”
– Ano Letivo 2016-2017
A CNIS informa todas as suas associadas com a resposta Educação Pré-Escolar, que estão abertas as candidaturas para a Compensação Remuneratória dos
Educadores de Infância da Rede
Solidária.
As candidaturas decorrem de
15 de janeiro a 05 de fevereiro,
com período de análise e correção das mesmas, de 06 a 28 de

fevereiro, e de reclamação entre 01 e 15 de março de 2018.
No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar, para o
ano letivo 2016-2017, o Estado
compromete-se a apoiar financeiramente as instituições em que a
remuneração mensal média dos
educadores de infância seja superior a €1.154,70, conforme es-

tipulado no Despacho dos Gabinetes dos Ministros da Educação
e do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social n.º 8595/2017,
publicado no D.R. II de 29 de setembro de 2017.
Sendo este apoio objeto de candidatura a apresentar, informamos:
 Só poderão candidatarse as instituições que
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têm acordo de cooperação com o Ministério do
Trabalho e da Segurança
Social (MTSS) e Ministério da Educação (ME), no
âmbito deste programa;
As candidaturas devem
ser preenchidas, até ao
dia 5 de fevereiro do
presente ano, no site do
Instituto de Gestão Financeira da Educação do
ME, área PEDEPE em:
http://www.igefe.mec.pt/;

rença entre a remuneração média mensal dos
educadores de infância
da Instituição e o valor de
referência €1.154,70;
O apoio financeiro será
pago em 12 mensalidades (setembro a agosto),
reportadas a 14 prestações mensais, acrescido

O apoio financeiro a que
se referem as presentes
orientações traduz-se na
compensação pela dife-
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do adicional para compensação dos encargos
legais com a Segurança
Social e com a cobertura
dos riscos de acidente de
trabalho e doença profissional;
Não serão aceites nem
candidaturas, nem recla-

mações às candidaturas
fora do período supra estipulado;


Antes de iniciarem a
elaboração da candidatura sugerimos a leitura
atenta dos documentos
de apoio às candidaturas disponíveis aqui.

À semelhança dos anos anteriores, a CNIS está disponível
para esclarecimento de dúvidas
às suas associadas na elaboração das candidaturas, através
dos contactos 226 068 614 e
cnis@cnis.pt

Abertas as inscrições para o programa PIEE-IPSS
(Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS)
Inscrições abertas de 25 de janeiro a 15 de fevereiro
Como anteriormente anunciado, foi estabelecida uma parceria entre a RNAE - Associação das Agências
de Energia e Ambiente (Rede Nacional) e a CNIS para que todos os seus associados possam ter a oportunidade de participar num Programa Integrado de Eficiência Energética.
O Programa tem como objetivo principal sensibilizar e capacitar os colaboradores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para a temática da Eficiência Energética, através da criação de uma
rede de Coordenadores Internos de Energia (CIE).
Pretende-se que os referidos Coordenadores adquiram competências, no âmbito de um conjunto de
Workshops formativos gratuitos, para atuar como transmissores de informação para os muitos milhares de
utentes e colaboradores que utilizam os serviços das IPSS, promovendo uma alteração nas atitudes, nos
comportamentos e nos hábitos de consumo de energia.
No atual contexto de crise económica, social e ambiental, a redução dos consumos de energia trará benefícios económicos, nomeadamente ao nível da poupança de energia elétrica nas Instituições.
Conheça todos os pormenores no site do programa http://www.piee-ipss.pt/ e inscreva a IPSS de que é
responsável, através do preenchimento do formulário de inscrição.
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LEGISLAÇÃO
Adjunto
Decreto Regulamentar n.º 2/2018 - Diário da República n.º

Curso de “Primeiros Socorros”

17/2018, Série I de 2018-01-24
Regula as condições de organização e funcionamento das estruturas de atendimento, das respostas de acolhimento de
emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica.

Casa do Povo de Quiaios

(NOTA: Este decreto-regulamentar define novas regras de organização e funcionamento das seguintes estruturas da rede nacional
de apoio às vítimas de violência doméstica:
 estruturas de atendimento
 respostas de acolhimento de emergência
 casa de abrigo
As estruturas de atendimento são equipas técnicas que atendem,
apoiam e encaminham vítimas de violência doméstica.

Destinada a empregados, desempregados, independente das habilitações escolares.
2x/semana: 2.ª e 4.ª feira das 19h30
às 22h30. 8 sessões.
Gratuito e financiado.
Inscrições e informações:
915578359 ou formacao@casapovoquiaios.com

As respostas de acolhimento de emergência são casas que acolhem vítimas de violência doméstica em situação de emergência
por um período máximo de 15 dias ou, em casos excecionais, até
30 dias, para garantir a sua proteção imediata.
As casas de abrigo são casas que acolhem vítimas de violência
doméstica pelo período máximo de um ano, para assegurar o seu
acompanhamento e proporcionar condições de segurança.
Os serviços de atendimento, encaminhamento, acolhimento e apoio
são gratuitos. Nas casas de acolhimento de emergência e nas casas de abrigo, as vítimas podem ser acompanhadas das/os filhas/os que delas dependam, que podem ser:
» menores
» maiores com deficiência
Entidades promotoras: entidades do setor social e solidário; organizações não-governamentais; entidades públicas.

Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Declaração de Retificação n.º 63/2018 - Diário da República n.º 17/2018, Série II de 2018-01-24
Declaração de retificação do Despacho n.º 84-A/2018, de 29 de dezembro, publicado no 1.º Suplemento, 2.ª
série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2018
Despacho n.º 984/2018 - Diário da República n.º 19/2018, Série II de 2018-01-26
Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de
preenchimento
4581 150
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Estatísticas
Atividades de Enriquecimentos Curricular - 2016/2017
II.3. Número
entidades parceiras
no apoio à família
Número
dedeentidades
promotoras

N

%

755

100,0

324

42, 9

Autarquia

228

30, 2

IPSS

131

17, 4

72

9, 5

Associação de pais e
encarregados de

Outra

Número de entidades parceiras
GII.3. Número de entidades parceiras (apoio à
família)

N.º de entidades
Tipo

Total

I DGEEC

Outra
72

IPSS 131

Associaçã
o de pais
e
encarrega
dos de
educação
324

Autarquia
228

CANDIDATURAS
Zero Carimbos no Portugal 2020
O Governo anunciou no dia 18 de janeiro, o fim da obrigação de carimbar os documentos imputados
aos projetos co-financiados por Fundos da União Europeia, sublinhando a importância desta medida
para reduzir a burocracia na execução dos projetos.
Ler mais …

Candidatura no âmbito do Plano de Ação para a Integração de Nacionais
de Países Terceiros
Até 1 de março de 2018
Esta candidatura insere-se no âmbito do Plano de Ação para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, adotado pela Comissão Europeia, em 7 de junho de 2016, para cofinanciamento de projetos em cinco
áreas temáticas prioritárias.
Toda a informação pode ser consultada aqui.
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3ª Edição I Candidaturas até 18.fevereiro

Regras de Informação e Comunicação para os
Beneficiários do PO APMC.

Circular Informativa nº 01/UGI/2018,
de 19 de janeiro aqui

O Premio BPI Solidário tem como
objetivo apoiar projetos que promovam a melhoria das condições de vida
de pessoas que se encontrem em situação de pobreza e exclusão social.
Toda a informação aqui

Publicação sobre estudos de caso no âmbito do
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas
que reúne projetos financiados em toda a União Europeia, em 2017.
Mais informações sobre o FEAD.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UIPSSDB-BRAGANÇA
Sessão de Formação “Medidas de Auto
Proteção e Inspeções Regulares”
30 de Janeiro
Local: Salão Polivalente da Fundação Betânia
Programa e inscrições aqui

UDIPSS-LEIRIA
Seminário sobre o “Novo Regulamento de
Proteção de Dados”
30 de janeiro
Local: Rua Camilo Santos Barata, nº 3, Cruz
d’Areia, Leiria
Programa aqui
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UDIPSS-SANTARÉM
I Encontro Nacional de Intervenção Social da
UDIPSS de Santarém
Tema: “Oportunidades, Desafios e Constrangimentos na Intervenção Social”
Dia 31 de janeiro
Local: Grande Auditório Professor Vaz Portugal Estação Zootécnica Nacional - Vale de Santarém
Programa aqui
A entrada é livre, com inscrição obrigatória, aqui

UIPSSDB-BRAGANÇA
“Novo Regulamento de Proteção de Dados Está preparado?”
7 de fevereiro
Inscrições aqui

Assinatura de protocolos de parceria
A URIPSS-Algarve assinou no dia 24 de Janeiro
de 2018, dois protocolos de parceria, que têm
como objetivo a prestação de serviços de consultoria fiscal / contabilística, formação e também apoio jurídico.

Grupo da APC participa no encontro “Isto é PARTIS”
27 de fevereiro

I 19h00

Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian
Nos seus mais de 20 anos de carreira, os 5ª Punkada já fizeram muita
coisa e tocaram nos mais variados palcos, em Portugal e no estrangeiro,
mas esta vai ser uma estreia: tocar com músicos de uma orquestra de
câmara. Os quatro membros do grupo pop/rock da APCC irão dividir o
palco com o grupo Notas de Contacto e instrumentistas da Orquestra de
Câmara Portuguesa.
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Festa da Feijoada
28 de janeiro I 13h00
Antigas Instalações da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense
Uma organização do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével
e tem como objetivo promover a quem o visita, a degustação de vários
tipos de feijoada e também a angariação de fundos para a Instituição.

Lançamento do livro Andanças & Contradanças
(A Aventura da Emigração Portuguesa), de Jerónimo Pamplona
31 de janeiro

I 18h00

Rua Margarida Palla, 23 A - Algés
Uma organização do Forum APOIO

Move.Faro I Dia Mundial Contra o Cancro
4 de fevereiro

I

09h30

Jardim da Alameda, em Faro
É um evento desportivo de cariz social, promovido pela Associação oncológica do Algarve em parceria com outras entidades
Inscrições a partir do dia 19 de janeiro em www.aoa.pt e na página de
facebook da AOA

Programa grupal de educação Parental:
"Mais família, mais criança"
7 de fevereiro

I

19.30h-21.30h, 4ªf ao longo de 12 semanas

Sede da APDAF
Inscrições gratuitas.
Mais informações sobre o Programa aqui

1º Open Ténis APPACDM Viana do Castelo
22 de fevereiro I

10h00

Clube de Ténis de Viana
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No passado dia 19 de janeiro, a APECI- Associação Para a Educação de
Crianças Inadaptadas recebeu a visita do Bispo D. Joaquim Mendes e do
Cónego Daniel, pároco de Torres Vedras.
Os nossos utentes, colaboradores e membros da Direção ficaram extremamente felizes com a iniciativa, tendo recebido os nossos convidados com
uma alegria contagiante.

IMPRENSA
CNIS defende criação de autoridade independente para fiscalizar setor social
Respondendo a questões dos deputados sobre a fiscalização das IPSS, o padre Lino Maia disse que "tem
diminuído em qualidade e em número o acompanhamento da Segurança Social às instituições e tem aumentado a fiscalização". "Às vezes [a fiscalização] até parece excessiva, o que parece ...
Segurança Social fiscaliza demais e acompanha de menos, diz CNIS
O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), padre Lino Maia, considera que a Segurança Social fiscaliza demais e acompanha de menos as instituições. Lino Maia falava na
comissão parlamentar da Segurança Social e Trabalho, onde foi ouvido no âmbito do ...

Associação Bagos d´Ouro já
ajudou 52 alunos de meios
desfavorecidos
A Associação Bagos d´Ouro
tem a intenção de alargar a
promoção do sucesso escolar
de crianças carenciadas.
Trata-se de uma IPSS que trabalha em concelhos do interior
norte, na região do Douro.
Desde 2010 já ajudou 52 alunos, de meios desfavorecidos
a inverter um percurso escolar
negativo.

Lisboa: Eugénio Fonseca reconduzido na presidência da Confederação Portuguesa do Voluntariado
A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) reconduziu Eugénio Fonseca como presidente do organismo para 2018-2022 e os
órgãos sociais eleitos vão tomar posse após a assembleia geral da
instituição, que começa hoje às 17h00, em Lisboa.

Programa que leva medicamentos aos mais carenciados vence Prémio António Sérgio
Os prémios da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES) foram entregues esta segunda-feira numa cerimónia que
decorreu na antiga igreja de São Francisco, em Coimbra, onde esteve presente o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.
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Alcácer do Sal recebe “Chama
da Solidariedade”
A iniciativa pretende difundir os
valores que unem as diferentes instituições de solidariedade e apelar ao espírito comunitário. A sua organização é
da responsabilidade da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e
da União Distrital das Instituições
de Solidariedade …

।

www.rotass.cnis.pt

Programa que leva medicamentos aos mais carenciados vence Prémio António Sérgio
Os prémios da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES) foram hoje entregues numa cerimónia que decorreu na antiga igreja de São Francisco, em Coimbra, onde esteve presente o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.
O programa Abem ...

O Conselho Económico e
Social leva a efeito no dia 9
de fevereiro no CCB (sala
Luís de Freitas Branco), Lisboa, das 9h às 13h a Conferência “O Futuro da UE: Orçamento da União e Portugal.

Guidelines da OMS para os
Cuidados Integrados às
Pessoas Idosas
Pode ser consultado aqui

Consultar programa
Inscrição AQUI

Mestrado em Gerontologia e Cuidado Geriátrico
Instituto de Ciências da Saúde- Universidade Católica Portuguesa
Abertas Candidaturas: 3 a 26 jan 2018
Contacte-nos: http://www.candidaturas.porto.ucp.pt/pt/MEST-geriatria-cuidado-geriatrico

O envelhecimento da população é hoje um fenómeno peculiar único na história da Humanidade: se, por um lado, a esperança de vida tanto

à nascença como aos 65 e mais anos nunca foi
tão elevada, também nunca foram os índices de

envelhecimento, de doença e de dependência
das pessoas idosas.

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

10

NOTÍCIAS À SEXTA
26.01.2018
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

O envelhecimento, naturalmente relacionado com
a longevidade, tem sido acompanhado, no seu

conjunto, por défices no autocuidado e por incapacidades para o desenvolvimento de atividades
a diferentes níveis, agravados pelas doenças
mais prevalentes nesta fase da vida.
Em Portugal aumentam progressivamente o número de pessoas idosas residentes em estruturas
de apoio ou acompanhados no seu domicílio por
diferentes equipas de cuidadores; mas os residentes apresentam em média cerca de 80 anos
de idade e múltiplas patologias, e são cada vez
mais as pessoas dependentes no autocuidado e

com défices funcionais e cognitivos. Estas pessoas carecem de ajuda especializada.
Neste contexto, apresentamos um plano de estudos claramente vocacionado para a promoção da
saúde e cuidados geriátricos, sem descurar as
questões éticas, jurídicas, a investigação contextual específica e a problemática que as famílias e
as estruturas de apoio enfrentam para a assistência nesta faixa etária, esperando-se contribuir
para capacitar os profissionais com responsabilidades assistenciais e de gestão destas estruturas
para a promoção da dignidade e do conforto das
pessoas assistidas nesta fase da suas vidas

Objetivos e Resultados Esperados
O curso de mestrado em Gerontologia e Cuidado Geriátrico visa:
- Formar profissionais da área da saúde com visão integradora e capacidade transformadora, fundamentada
em valores éticos e culturais, para intervenção multiprofissional e interdisciplinar junto da população mais
idosa, particularmente em estruturas residenciais e de apoio social.
- Promover uma cultura de inovação e criatividade na promoção do envelhecimento com mais saúde, pelo
desenvolvimento de projetos de intervenção e de investigação com famílias, instituições e contextos que
integram pessoas idosas.

Lino Maia
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