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Regulamento Geral de Protecção de Dados
(RGPD)
Os principais desafios para as IPSS
20 de Março, Fátima - Hotel Cinquentenário
10h00 – 17h00
A CNIS vai promover, no próximo dia 20 de Março, um
workshop sobre protecção de dados nas IPSS e os desafios
trazidos pelo novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). O workshop será dinamizado pelo Dr. José Luís
Monteiro, Associado Sénior da FCB - F. Castelo Branco &
Associados e advogado com vasta experiência nesta área.
A entrada é livre, mas está sujeita a inscrição prévia, até às
17h de segunda-feira, dia 19 de Março, através deste
link. Depois de atingido o limite de lotação de sala estabelecido, a selecção far-se-á por ordem cronológica de inscrição.
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> Alteração de prazos Candidaturas
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, da Educação
Pré-Escolar” – Ano Letivo 2016-2017
A CNIS alerta todas as associadas que
submeteram candidaturas à Compensação
Remuneratória dos Educadores de Infância da
Rede Solidária para a alteração dos prazos de
análise, correção e reclamação.
Os novos prazos a cumprir são:

De 01 a 22 março - Análise e correção
das candidaturas;



De 23 março a 05 de abril - Período de
reclamação/visualização
do
documento
provisório;
Até 22 de março, sugerimos às Instituições que
acedam à plataforma para verificar se há alguma
alteração ao estado da candidatura e
necessidade de correção.
O departamento técnico da CNIS conti apoiar as
suas associadas no esclarecimento de dúvidas,
através dos contactos 226 068 614 e
cnis@cnis.pt.

ALERTA PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DAS CANDIDATURAS
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária, da
Educação Pré-Escolar” – Ano Letivo 2016-2017
No âmbito das candidaturas à Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância
da Rede Solidária, em fase de análise e correção até dia 22 de março, a CNIS alerta as
associadas para a obrigatoriedade de proceder à sua submissão.
Depois de alterar ou corrigir a candidatura, e encontrando-se a mesma em situação válida, deve-se proceder
à sua submissão clicando em

A CNIS identificou um elevado número de candidaturas em situação “Válida”, sendo apenas elegíveis candidaturas em estado “Submetida”.
Assim, sugerimos às associadas que acedam à plataforma e verifiquem o respetivo estado da candidatura,
confirmando a sua submissão.
As candidaturas terão de ser submetidas até dia 22 março, decorrendo o período de reclamação entre
23 de março e 05 de abril.
O departamento técnico da CNIS continuará a apoiar as suas associadas no esclarecimento de dúvidas,
através dos contactos 226 068 614 e cnis@cnis.pt.

> Revisão dos Acordos de Cooperação em Creche
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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social

Saúde
Portaria n.º 66/2018 - Diário
da República n.º 46/2018,
Série I de 2018-03-06275
Terceira alteração à Portaria
n.º 340/2015, de 8 de outubro,
alterada
e
republicada
pela Portaria n.º 165/2016, de
14 de junho, e alterada
pela Portaria n.º 75/2017, de
22 de fevereiro, que regula, no
âmbito da Rede Nacional de
Cuidados Paliativos, a caracterização dos serviços e a admissão nas equipas locais e
as condições e requisitos de
construção e segurança das
instalações de cuidados paliativos

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que altera o
regime contributivo dos trabalhadores independentes, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 6, de 9 de
janeiro de 2018

Portaria n.º 70/2018 - Diário
da República n.º 48/2018, Série I de 2018-03-08
114832291

Portaria que fixa as normas regulamentares necessárias à
repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Despacho n.º 2436/2018 Diário da República n.º
49/2018, Série II de 2018-0309
Determina que, no presente
ano, as comemorações do Dia
de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas se
celebrem em Ponta Delgada e
também junto das comunidades portuguesas em Boston,
nos Estados Unidos da América, e estabelece a constituição da Comissão Organizadora

Presidência do Conselho de
Ministros
Declaração de Retificação
n.º 9/2018 - Diário da República n.º 49/2018, Série I de
2018-03-09114834168
Retifica o Decreto-Lei n.º
2/2018, de 9 de janeiro, do

CANDIDATURAS

» AVISO N.º POISE-39-2018-03 – Programa de Parcerias para o Impacto
Início 09/03/2018 · Encerramento 10/05/2018
Simulador de Correção Financeira Documento de suporte ao desempate de candidaturas

» [Retificado] Aviso n.º POISE-24-2018-02
Início 27/02/2018 · Encerramento 27/03/2018
Formação modular para empregados e desempregados
Simulador de Correção Financeira Documento de suporte à aplicação do Criterio B
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IFRRU 2020

DGS-Direção Geral da Saúde

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro
destinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana, que cobre todo o território nacional
Foi criado como um instrumento financeiro
que reúne diversas fontes de financiamento,
quer fundos europeus do PORTUGAL 2020,
quer fundos provenientes de outras entidades
como o Banco Europeu de investimento e o
Banco de Desenvolvimento do Conselho da
Europa.

Atribuição de apoios financeiros a pessoas
coletivas sem fins lucrativos

Pode candidatar-se qualquer entidade, singular ou coletiva, pública ou privada, com título
bastante que lhe confira poderes para realizar
a intervenção.

» Estão abertos 13 concursos para financiamento de projetos no âmbito do Programa Nacional para a Infeção VIH e SIDA e do Programa Nacional para as Hepatites Virais para
entidades coletivas privadas sem fins lucrativos.
» PNPAS – Aviso nº 24/20178
Candidatura a financiamento público a projetos
no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS)
para entidades coletivas privadas sem fins lucrativos.

Fundação Jumbo - Projetos e iniciativas para
resposta sociais nas áreas da saúde e nutrição
Candidaturas até 27 de março de 2018
Apoio a projetos sociais 2018 – regulamento
Apoio a projetos sociais 2018 – dossier de candidatura
Para alguma informação contacte:
fundacaojumboparaajuventude@auchan.pt

Candidaturas até 30 de abril
Para consultar o regulamento do Prémio e a ficha de
candidatura aceda a:
http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt.

SEGURANÇA SOCIAL
Guia Prático “Prestação Social de Inclusão”

FISCALIDADE
Relatório Único 2018
Portaria n.º 55/2010 de 21 de janeiro

(atualizado à data de 1 de março de 2018)

Decorre entre 16 de março e 15 de abril o prazo
de entrega do Relatório Único relativo ao ano de
2017.
A informação constante do RU deve ser guardada durante 5 anos.
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
UDIPSS-Braga - Talk Mindset Pé Descalço
Como resolver os seus problemas em 3
passos” na sua Instituição
13 de março I 15h30
“Mindset Pé Descalço” é uma ferramenta de resolução de problemas.
A participação é gratuita, sendo a inscrição obrigatória e limitada à capacidade do auditório (180 lugares).
A inscrição torna-se efetiva depois de aceite e devidamente confirmada pela
UDIPSS.
Para qualquer esclarecimento adicional:253 617 737 ou 933 132 820

Assembleia Geral Ordinária da UDIPSS-Braga
Dia 13 de março, pelas 17h00, terá lugar no auditório Professor Manuel Isidro Alves da Faculdade de
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica de Braga | Campus Camões, Braga.
Ordem de trabalhos: apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades e contas de 2017,
parecer do Conselho Fiscal e ainda a assinatura de protocolos com duas empresas.

UDIPSS-Viseu
Seminário formativo sobre “Regulamento Geral de Proteção de
Dados”
14 de março

I

09h15 – 18h30

Auditório do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu
Evento gratuito para as associadas. Inscrições até 6 de março: geral@udipssviseu
Terá a duração de 8h de formação, válidas para dar cumprimento ao
estipulado no artigo 131º do Código do Trabalho

UDIPSS-Guarda
Formação “Proteção de Dados nas IPSS”
21 de março I

09h00 - 17h30

Guarda
Inscrições no site http://www.udipss-guarda.org/
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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

Para mais informações contactar a UDIPSS-Porto

"Saúde Oral e as Doenças Não Transmissíveis", III Simpósio
CEMAS
14 de março

I

09h00-17h45

Auditório D. Pedro IV da Santa Casa da Misericórdia, no Porto.
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Organizado pelo Centro de Estudos da “Mundo A Sorrir”. As inscrições são online e os interessados poderão inscrever-se através do link:
goo.gl/uWW8tP.
O programa do evento explora temáticas como "A Saúde Oral e as Doenças
Cardiovasculares e Respiratórias", "A Carga da Doença Oral na Saúde em
Geral", "A Reforma dos Cuidados de Saúde e Programas Nacionais", bem
como a realização de uma Mesa Redonda sob o mote "As Desigualdades em
Saúde - o papel da alimentação saudável e da atividade física".

Grande Espetáculo de Fados e Variedades
24 de março

I

15h00

Auditório da Nova Igreja da Amora
Este espetáculo integra-se na campanha de angariação de fundos
para a compra de uma carrinha para o apoio domiciliário da ARIFA

Espaço OTL Páscoa – inscrições abertas
26 de março a 6 de abril
Uma organização da Associação Social e Cultural da Tôr (concelho
Loulé)
O OTL é um espaço de desenvolvimento para os mais pequeninos,
com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.
Inscrições no centro Comunitário da Tôr até 14 de março, ou para o
email animacao.asctor@gmail.com

APPACDM de Setúbal, vem por este meio, divulgar o 1º Seminário do
Serviço Social, sob a temática “Os Desafios do Assistente Social numa
Sociedade em Mudança”, a realizar-se no dia 13 de abril de 2018, pe
las 9h30, no Auditório Municipal Charlot em Setúbal, c
Ler Mais: www.eas.pt/seminario-os-desafios-do-assistente-socialnuma-sociedade-em-mudanca/
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Casa do Povo de Abrunheira ganha escalão na Taça de Portugal
de Downhill
José Sousa, atleta da Casa do Povo de Abrunheira conquistou o primeiro lugar em Master 40 na primeira prova da Taça de Portugal de
Downhill que decorreu em Arouca. A Casa do Povo de Abrunheira arranca assim da melhor forma na primeira prova do ano. Mais resultados para acompanhar.

Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra cria site para aumentar a segurança na internet de pessoas com deficiência
- Utilização Segura das Redes Sociais’ já está online A Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) acaba de dis
ponibilizar um site que pretende contribuir para aumentar a segurança
online, em particular na utilização das redes sociais, das pessoas com
deficiência e incapacidade, especificamente jovens com deficiência intelectual ou doença mental.
Esta ferramenta, que se encontra acessível através do site da instituição em www.apc-coimbra.org.pt,, pode mesmo ser útil a qualquer utilizador da Internet, uma vez que tem como objetivo principal
que estes se tornem mais confiantes, conhecedores e, consequentemente, mais protegidos nesse contexto

IMPRENSA

Santa Casa investe 12ME na requalificação de 21
centros de dia
Para responder às necessidades das famílias e
dos cuidadores informais, os espaços irão ter um
horário de funcionamento mais alargado, que permitirá às famílias conciliar a vida pessoal com a
vida profissional. Segundo a responsável, o horário padrão é das 08:00 às 21:00, mas será ajustado
"a ...

Contribuintes atribuíram mais de 16 milhões de
euros através de IRS e IVA
Este ano, os contribuintes terão novamente oportunidade de consignar imposto quando chegar a
altura de confirmar ou entregar a declaração de
IRS. A lista das entidades com processo deferido
deverá ser publicada no Portal das Finanças. Podem ser abrangidas IPSS, instituições religiosas, ...
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República Sénior - Centro Social Paroquial de São
Jorge de Arroios ...
Resposta que consiste em habitação comunitária,
máximo 3 residentes, com vista a minimização de
sentimentos de isolamento e solidão, dando resposta a problemas associados à habitação precária, alicerçados em princípios: Dignidade; Liberdade; Autonomia da Vontade.

Chama da Solidariedade no Montijo
Até junho de 2018, todos os concelhos do Distrito
de Setúbal vão receber a Chama da Solidariedade, iniciativa que visa promover os valores que
unem as diferentes instituições de caráter solidário
do país. A iniciativa é organizada pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e
pela ...

Vítimas de tráfico vão receber verba do Estado
para se autonomizarem
... serão implementadas recomendações do
GRETA. Outra das sugestões feitas por este grupo
às autoridades portuguesas foi a melhoria da identificação e da assistência a crianças vítimas de tráfico. Pedia para o Governo olhar com especial
atenção para migrantes e menores não acompanhados

ALCARIA: SEGURANÇA SOCIAL REDUZ ACORDOS A IPSS, Rádio Cova da Beira
ALCARIA: SEGURANÇA SOCIAL REDUZ ACORDOS A IPSS. Rádio Cova da Beira. É a sustentabilidade do Centro Social de Nossa Senhora das
Necessidades, em Alcaria, que está em causa e a
própria freguesia. Em causa está a redução para
metade dos acordos com a Segurança Social.

Sessão Apresentação Voluntariado Portugal
Lisboa

Agenda para a Inovação e Empreendedorismo
Social em Portugal

16 de Março às 21:00 - 23:00 UTC
Cupav - Centro Universitário Estrada da Torre 26

- Apresentação Pública 20 de Março às 18:00 - 20:00 UTC
Fundação Aga Khan - Avenida Lusíada nº 1,
Lisboa
Inscrições gratuitas, mas obrigatórias
em:http://bit.ly/2FpiNz7

Lino Maia
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