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Impacto do aumento da RMMG para 557,00 euros na despesa com pessoal
das IPSS
A CNIS, por ocasião do aumento do salário mínimo nacional (RMMG) para 557,00 euros, promoveu um inquérito entre as Instituições suas filiadas para obter informação sobre o impacto
dessa medida, decretada pelo Governo, na despesa mensal com pessoal, processada e paga
pelas IPSS.
Importa salientar o elevado nível de respostas
ao inquérito - mais de 500 -, que permitiu obter
uma indicação aproximada desse impacto e habilitará a CNIS a negociar, em sede de cooperação, formas de compensação para essa despesa adicional, como, aliás, referiu o Senhor Primeiro Ministro, no debate parlamentar sobre a
proposta de diminuição da TSU.

A CNIS agradece a colaboração de todas as
Instituições que responderam de forma tão
significativa ao inquérito efetuado.
Ainda a este propósito, reafirma-se que as
projeções das remunerações constantes do
inquérito, designadamente o cômputo da
despesa com pessoal na hipótese de manutenção da diferenciação salarial anteriormente existente entre os Níveis XIV, XV, XVI,
XVII e XVIII, têm apenas em vista a recolha
de informação.
Não representam qualquer indicação, por
parte da CNIS, para pagamento de tais hipotéticas retribuições, na medida em que ainda
não há negociações concluídas com as Frentes Sindicais outorgantes dos vários CCT em
vigor.
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Quando houver lugar à indicação de valores de
retribuição a pagar em 2017, a CNIS informará
nesse sentido as Instituições filiadas.
Até lá, e sem prejuízo de as Instituições, no
exercício da sua autonomia, poderem praticar
retribuições mais elevadas, a recomendação da
CNIS é a de que as IPSS apenas façam repercutir no processamento de salários, em Janeiro

de 2017 e meses subsequentes, os encargos
diretamente resultantes do aumento da
RMMG - mesmo que tal signifique idêntica
retribuição para todos os referidos Níveis XIV
a XVIII da Tabela A.
O Presidente da CNIS
Lino Maia

Inquérito Avaliação Externa Candidatura da CNIS ao POISE – Portugal 2020
Caras associadas,
Como é do V/ conhecimento a CNIS tem em curso uma Candidatura ao Portugal 2020, no âmbito
da Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social membros do Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) - Aviso nº POISE 39-2015-02.
Uma das atividades desta candidatura consistiu na criação de um Gabinete de Apoio Técnico
para apoio às associadas da CNIS, no âmbito do qual foram desenvolvidas diversas ações.
Ainda no âmbito da referida candidatura, é imprescindível a avaliação externa das diversas atividades do projeto, tendo em vista a melhoria do mesmo e a concretização dos indicadores de
realização contratualizados.
Assim, nos próximos dias, as Instituições que já contactaram com o Gabinete de Apoio Técnico
(GAT) irão receber um e-mail da Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento SA,
entidade contratada pela CNIS para a realização da avaliação do Projeto. Neste primeiro momento, a avaliação consiste na aplicação de dois questionários, um para as Instituições que estiveram presentes nas Sessões de (in)Formação sobre as “Ações Inspetivas do ISS e, outro,
para as Instituições já apoiadas pelo gabinete.
A resposta das Instituições a este inquérito, cuja confidencialidade está totalmente assegurada,
é extremamente importante para a melhoria do desenho do projeto pelo que apelamos a todas
as associadas que recebam este e-mail, a participação no mesmo. O inquérito é curto, com um
número de questões reduzido, pelo que a resposta não tomará muito tempo. Os resultados serão
exclusivamente utilizados no âmbito do projeto.
Aproveitamos ainda para relembrar que o endereço de email do GAT foi alterado para dep.tecnico@cnis.pt
Agradecemos a participação de todos.
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Formação para as IPSS que vão acolher menores não-acompanhados

Durante os dias 23 e 24 de Janeiro, a CNIS promoveu uma
formação para as instituições
que vão acolher menores nãoacompanhados, com vista a
preparar o respetivo processo
de acolhimento e integração.
Colaboraram nesta iniciativa,
para além de técnicos e dirigentes daquelas instituições,
entidades como o Alto Comissariado para as Migrações, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Faculdade de Psicologia da
Universidade Católica Portuguesa ou o Conselho Português para os Refugiados. A CNIS
congratula-se com o grande sentido de responsabilidade e compromisso demonstrado pelas instituições participantes e aproveita para agradecer a sua participação, bem como a
disponibilidade de todas as entidades formadoras.

_____________________________________________________________________
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
– Ano Letivo 2015/2016 -

Período de reclamação : 01 a 30 de janeiro de
2017

Nota: Com a nova plataforma do Programa
não é possível qualquer abertura de
exceção pela falta de cumprimento dos
prazos, não haverá lugar a correções
e/ou novas candidaturas, depois disso
ficam impossibilitadas de aceder à
plataforma para qualquer situação
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2018, é muito importante que as associadas
colaborem no estudo relativo aos “Custos
Técnicos”, manifestando esse interesse
através do preenchimento da manifestação
de interesse em: https://www.economiasocial.pt/estudos
No sentido de a CNIS ter na sua posse informação o mais representativa possível
para a negociação com o Governo relativa
ao Compromisso de Cooperação 2017-

Tabelas de retenção IRS - retificação
Declaração de retificação do Despacho n.º
843-A/2017, de 12 de janeiro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de
13 de janeiro de 2017.

A participação no estudo pressupõe o registo
na área reservada (que permitirá o posterior
acesso ao formulário de recolha de dados) seguido do preenchimento da manifestação de
interesse no Painel do Estado.

Tabelas de retenção IRS- R.A. Madeira
Despacho n.º 55/2017- Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira, 24 de
janeiro de 2017

Regime jurídico S. N Qualificações
Declaração de Retificação n.º 55-A/2017 - Diário da República n.º 15/2017, 2º Suplemento, Série II de 2017-01-20

Tabelas de retenção IRS- R.A. Açores
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por
titulares residentes na Região Autónoma
dos Açores para vigorarem durante o ano
de 2017.
Despacho n.º 936-A/2017 - Diário da República n.º 15/2017, 2º Suplemento, Série II de
2017-01-20

Altera o regime jurídico do Sistema Nacional
de Qualificações e define as estruturas que
asseguram o seu funcionamento.
Decreto-Lei n.º 14/2017 - Diário da República
n.º 19/2017, Série I de 2017-01-26

Redução taxa contributiva – cessação da
vigência
Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 11A/2017, de 17 de janeiro, que cria uma medida excecional de apoio ao emprego através
da redução da taxa contributiva a cargo da
entidade empregadora.
Resolução da Assembleia da República
n.º 11/2017 - Diário da República n.º
20/2017, Série I de 2017-01-27
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CANDIDATURAS

Contrato-Emprego: Primeiro período de candidatura
O primeiro período de candidatura da nova medida Contrato-Emprego decorrerá de 25 de janeiro
a 25 de fevereiro de 2017
Mais informações aqui
______________________________________________________________________

Ação Qualidade de Vida
Processo de atribuição de apoios diretos e pontuais a pessoas com deficiência motora e comprovada falta de recursos financeiros - Associação Salvador
Candidaturas decorrem até 15 de março
Para mais informações consulte o regulamento AQUI

____________________________________________________________________________

Financiamento e Apoio para o Combate à Exclusão Social (FACES)
Fundação Montepio
Candidaturas: 16 de janeiro a 31 de março
Para saber mais sobre os requisitos de candidatura e critérios de seleção pode consultar o regulamento [PDF], aceder ao formulário de candidatura [PDF] ou solicitar esclarecimentos para o
email fundacaomontepio@montepio.pt.

SEGURANÇA SOCIAL

Taxas contributivas 2017 - consultar aqui
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Sessão Formativa
“Férias, Faltas e Feriados”
Dia: 2 de fevereiro, das 9h30-17h00
Local: Auditório do Lar de Santa Teresa
Promovida: UDIPSS- Viana do Castelo em parceria com a F3M Training Centre
Destinatários: Dirigentes, diretores, colaboradores e responsáveis pelos Recursos Hu manos
das IPSS
Mais informações e inscrições aqui

INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS

Boa Prática

Special Ski
A AFACIDASE integra o movimento Special Olympics de Portugal, o maior movimento desportivo
mundial focado na promoção do desporto para
pessoas com deficiência intelectual, desde 2014.
Este ano desafiaram-nos a organizar uma actividade desportiva de encontro com a sua missão.
Assim sendo, pensámos em desenvolver uma actividade diferente das habituais no mundo do desporto. Sendo Manteigas o coração da Serra da Estrela, idealizámos à partida o Ski pois os desportos de inverno são escassos em Portugal e entre
as pessoas com deficiência não há registo que
haja actividade. Defendemos que para uma inclusão total das pessoas com deficiência na comunidade é necessário que haja o mesmo leque de
ofertas.

Há muitos anos que estabelecemos com o SkiParque de Sameiro parceria, tendo em conta que as
condições para a prática da modalidade são óptimas, devido à sua pista sintética, sabíamos que o
essencial para o evento estava conseguido.
Felizmente o projecto Ski 4 All da Federação de
Desportos de Inverno, abraçou a nossa ideia e
ofereceu os seus instrutores para o dia.
Convidámos várias instituições do distrito da
Guarda e Castelo Branco, tendo como participantes:



Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM
da Covilhã)
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Centro Social e Paroquial de Dornelas
(C.S.P Dornelas)



Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Cidadãos da Guarda (CERCIG),



Associação Sócio Terapêutica de Almeida
(ASTA)




Associação Cristã Paz e Bem (Soito)



Agrupamento de Escolas de Manteigas –
turma de Necessidades Educativas Especiais

Associação Social e Desenvolvimento
(ADM – Estrela)

Entre as diversas instituições, alcançámos 30 participantes, onde apenas 4 tinham feito ski. Todos
realizaram a prática e o feedback dos instrutores
foi excelente.
Ambicionámos um maior número de participantes, mas achámos coerente organizar algo exequível para a 1º edição.
Hoje sentimo-nos orgulhosos por saber que contribuímos positivamente com novas aprendizagens que reforçam a auto-estima, bem-estar físico, psíquico e social para todos eles.

O convívio, troca de experiência, a vivência de novos desafios em conjunto, marcam cada encontro
e difundem o fortalecimento das relações entre
jovens, técnicos e comunidade no geral.
Outro objectivo que nos propusemos com o Special Ski foi dar a conhecer a todos os presentes o
movimento Special Olympics de Portugal, em representação do Professor João Neto, exibimos os
feitos de alguns atletas da região centro que integraram comitivas portuguesas nas participações
em jogos europeus e mundiais do Special Olympics Internacional. Para estes jovens foi importante explicarem o que conseguiram e as dificuldades que tiveram, e claro não nos podíamos esquecer, de elevar mais uma vez as suas medalhas
special olympics.
Foi um dia excepcional mas não seria possível
sem a organização fantástica do SkiParque de Sameiro, o Special Olympics de Portugal e os instrutores completamente dedicados aos nossos jovens.
AFACIDASE - Associação de Familiares e
Amigos do Cidadão com Dificuldades de
Adaptação da Serra da Estrela
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DIVERSOS

Ação de sensibilização para a
Avaliação de Impacto Social - Évora
16 de fevereiro

Programa e inscrições aqui
_______________________________
FDUL forma em direito da economia
e do investimento social

O Instituto Europeu, o Instituto de Direito
Económico, Financeiro e Fiscal (IDEFF)
e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas
(ICJP) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa promovem a 1ª edição do curso de Pós-Graduação em Direito da Economia e...

Cerimónia Pública Solene
Prémio Cooperação e Solidariedade ANTÓNIO SÉRGIO 2016

O curso tem o apoio da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia
Social e do LIS – Laboratório de Investimento Social/Gulbenkian.

Local: Auditório do Museu Nacional Soares dos Reis | Porto

Dia: 8 fevereiro, pelas 16h

Ver Programa

» Diagnóstico Social de Leiria revela diminuição no número de idosos em isolamento
Ler noticia completa aqui

Lino Maia
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