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Certificação de encarregados de protecção de
dados no âmbito do Regulamento Geral de
Protecção de Dados

Na sequência de alguns ecos que têm chegado à CNIS nas
últimas semanas, e que foram também veiculados, por algumas instituições, no primeiro workshop sobre o Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), realizado no
passado dia 20 de Março, de que estariam já a procurar integrar os seus futuros encarregados de protecção de dados
em programas de certificação, a CNIS informa que:
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1) Ainda não existe certificação de encarregados de protecção de dados com a necessária validade, à luz do RGPD
e da lei nacional;
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2) De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros
emitido ontem, dia 22 de Março, será o Instituto Português de Acreditação que irá assumir a responsabilidade
de acreditação dos organismos de certificação em matéria de protecção de dados.
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Recomenda-se assim às instituições que aguardem até que
esta matéria esteja adequadamente regulamentada e esclarecida antes de procederem à contratualização de tais certificações.
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» Prestação Social para a Inclusão

Na sequência da informação fornecida no Notícias à Sexta do passado dia 23 de fevereiro, sobre a
Prestação Social para a Inclusão, disponibilizamos mais informação sobre o assunto:



Contextualização PSI;
Modelo de declaração

Fonte: GEP março.2018

LEGISLAÇÃO
Assembleia da República

Lei n.º 14/2018 - Diário da República n.º
55/2018, Série I de 2018-03-19
114886221

Altera o regime jurídico aplicável à transmissão de
empresa ou estabelecimento e reforça os direitos
dos trabalhadores, procedendo à décima terceira
alteração ao Código do Trabalho, aprovado em
anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro

Resolução da Assembleia da República n.º
72/2018 - Diário da República n.º 56/2018, Série I
de 2018-03-20
114891059

Recomenda ao Governo a promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens.
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Região Autónoma dos Açores-Assembleia
Legislativa
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 13/2018/A - Diário da República n.º 56/2018, Série I de 201803-20114891062
Berço de Emprego

Presidência do Conselho de Ministros –
- Secretaria-Geral
Declaração de Retificação n.º 11/2018 - Diário
da República n.º 57/2018, Série I de 2018-0321114896642
Retifica o Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de
24 de janeiro, do Adjunto que 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, publicado do Diário da República, 1.ª
série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2018

CANDIDATURAS
PO ISE lança concurso MAVI - Modelos de
Apoio à Vida Independente (T.O 3.18)


Alterado o AVISO PO ISE-MAVI em 'Requisitos prévios de análise técnica'
Foi alterado o ponto 16. Requisitos prévios
de análise técnica, do AVISO Nº POISE- 382018-04 ‘Modelos de apoio à vida independente (MAVI)’ correspondente à Tipologia de
Operações 3.18.
Candidaturas: entre as 9h00 de dia 22 de
março e as 18h00 de 07 de maio de 2018



Disponibilizado “FAQ – Formação Modular”
No âmbito do AVISO Nº POISE –24‐2018‐02
“Formulação modular para Empregados e
Desempregados” (TO 1.08) a Autoridade de
Gestão do PO ISE elaborou o Documento
“Perguntas frequentes | FAQ - FORMAÇÃO
MODULAR”

AVISO N.º POISE-38-2018-04
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FPF promove concurso
“Futebol para Todos”

Prémio: 4ª edição Reconhecimento de Práticas
Responsabilidade Social
Candidaturas até 15 de Abril.
As candidaturas para a 4ª Edição do Reconhecimentos de Práticas
em Responsabilidade Social e Sustentabilidade, organizada
pela APEE– Associação Portuguesa de Ética Empresarial.
Uma iniciativa nacional, que visa reconhecer o desenvolvimento de
boas práticas laborais distinguindo as entidades dos setores público
e privado, com e sem fins lucrativos, pelo bom desempenho no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa e Sustentável.

Candidaturas até 30 de abril.
Podem candidatar-se todas as instituições públicas e privadas sem
fins lucrativos com sede em Portugal.
São suscetíveis de admissão ao
Concurso projetos que promovam
a melhoria das condições de vida
e a integração social de pessoas,
assim como o combate à discriminação social.
Acede ao regulamento e ao formulário de candidatura do concurso

"Futebol para Todos".

SEGURANÇA SOCIAL
 Folheto Subsídio doença

FISCALIDADE
» Fiabilização de contactos

E-mail e telemóvel
 Guia Prático da
Rede Nacional dos Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI)
(atualizado à data de 21.03.2018)

» Modelo 22 de IRC
Aplicação para entrega
Formato e ficheiro
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CNPD – 10 Medidas para preparar a aplicação do REPD
A CNPD criou um espaço dedicado ao novo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD)
para que as entidades públicas e privadas possam ir
acompanhando o trabalho
que está a ser desenvolvido

conjuntamente pelas autoridades de proteção de
dados, a nível europeu, e no qual a CNPD está a
participar ativamente. Com o objetivo de atingir
uma aplicação uniforme do RGPD, já foram emitidas orientações concretas em diversas áreas.
Pode também dar o seu contributo através das
consultas públicas que estejam a decorrer por iniciativa
do
Grupo
do
Artigo
29.º.

Consulte aqui informação sobre o RGPD disponibilizada pela Comissão Europeia.

Extrato do Comunicado do Conselho de Ministros de 22 de março de 2018

Foi aprovada a proposta de lei que assegura a
execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679, relativo à proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
Através do presente diploma, o Governo
aprova a legislação nacional necessária à

execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, revogando a Lei de Proteção
de Dados Pessoais e adotando as soluções
que o Estado Português considera mais adequadas para a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais no contexto da competitividade das empresas portuguesas no quadro da União Europeia.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-Santarém – Assembleia Geral Ordinária
28 de março I 17h00

Refeitório Estação Zootécnica Nacional, Vale de Santarém
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UDIPSS-Setúbal
Encontro Distrital de Setúbal das IPSS "Respostas Socias para
Crianças e Jovens em Risco ou Perigo"
10 de abril
Cine Charlot, Setúbal

UDIPSS-Évora
Sessão Formativa sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados
23 de Abril
Auditório da DGEstE, em Évora
Participação gratuita.
Inscrições até 16 de Abril, para:geral@udipss-evora.pt

UDIPSS-Aveiro

Ciclo de Workshops com as seguintes temáticas:
“Soft Skills – Valências de Apoio à Infância e à Idade Avançada,
Liderança de Equipas e Coaching”

Workshop 1 - 23 abril - Horário das 09h30 às 13h00 - Soft skills dos
Profissionais das IPSS’s | Valência de apoio à idade avançada. Direcionado a assistentes sociais/diretores técnicos, psicólogos, sociólogos.
Workshop 2 - 28 maio - Horário das 9h30 às 13h00 - Soft skills dos
Profissionais das IPSS’s | Valência de apoio infância. Educadores de
infância/coordenadores pedagógicos, professores, técnicos superiores
de animação sociocultural, animadores.
Sala de Despacho da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro

XI Seminário “Serviços Públicos de Saúde” e “serviço Público de
Saúde em Israel”
24 de março I 14h30
Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro
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Uma organização da IPSS Associação Clinica Frater”
Programa pode ser consultado aqui

Seminário: "Os caminhos da Adoção”
6 de abril

I 09h00 – 13h00

Uma organização do Protocolo RSI da Fundação Nuno Silveira (Fânzeres,Gondomar).
Consulte o programa.
Inscrições até 4 de abril: seminário.rsi.fns@gmail.com

Passeio a Évora
7 de Abril

I partida às 7h00

Uma organização da Associação Social e Cultural da Tôr (freguesia de
União de freguesias Querença, Tôr e Benafim, no concelho de Loulé).
Inscrições até 2 de abril no Centro Comunitário ou através do email:
animação-asctor@gmail.com

APPACDM de Setúbal “1º Seminário do Serviço Social”
“Os Desafios do Assistente Social numa Sociedade em Mudança”
13 de abril

I 9h30

Auditório Municipal Charlot em Setúbal
Ler Mais: www.eas.pt/seminario-os-desafios-do-assistente-socialnuma-sociedade-em-mudanca/

Novela Digital - Casa dos Enredos Sénior”
da Casa do Povo de Abrunheira nas redes sociais
A Casa do Povo de Abrunheira está promover a primeira “novela Digital” com seniores através das redes sociais.
Denominada de “Casa dos Enredos”, onde “qualquer semelhança com
a ficção é pura realidade”, apresenta-se como um contexto psicossocial que envolve os idosos pela diversão através de vários estímulos a
que vão sendo sujeitos ao longo da sequela
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IMPRENSA
É “rigorosamente impossível”
que as IPSS invistam 30 milhões no Montepio, diz Lino
Maia ...
“Estamos muito longe desse
valor”, garante o presidente da
Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade (CNIS), a entidade que
representa as 2.970 IPSS em
Portugal. Mas Lino Maia
avança ao ECO, numa entrevista telefónica, que as poucas
entidades que decidirem entrar, em conjunto ...
Centro Português de Fundações quer ser parceiro social
do Governo em representação
das IPSS
O Centro Português de Fundações (CPF) quer “fortalecer o
diálogo independente e a colaboração competente com os
poderes públicos, designadamente com o Governo, para

promover o reconhecimento
do CPF como Parceiro Social
e interlocutor do Governo em
representação das fundações
IPSS”, ...
AdEPorto quer capacitar as
IPSS do Norte para a eficiência
energética
Porto.pt
A Agência de Energia do Porto
(AdEPorto) pretende em abril
ensinar as Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) a Norte do rio Douro a
obter eficiência energética,
num apoio que pode chegar
aos fundos europeus e nacionais.
Município do Montijo irá transmitir ao Município de Alcochete
Festa
de
Encerramento
Chama da ...
No dia 27 de março, o Município do Montijo irá transmitir a

Chama da Solidariedade ao
Município de Alcochete. ... A
iniciativa é organizada pela
Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade e pela União Distrital das
Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal,
com o ...
A Segurança Social anda ou
não a dizer às pessoas para
inabilitarem ...
Deficiência. “A Segurança Social anda ou não a dizer às pessoas para inabilitarem os seus filhos?” BE
agendou para esta sexta-feira
um debate urgente sobre os
apoios às pessoas com deficiência. O deputado Jorge Falcato diz que a confusão gerada
à volta da nova prestação social está a levar, ...

Lino Maia
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