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Reunião Nacional 

Protocolos RSI – Rendimento Social de Inserção 
 

12 de setembro de 2018, Fátima 
 
 

Enquadramento  
 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social são, desde 2007, um parceiro da Segurança Social 
na implementação da medida RSI - Rendimento Social de Inserção enquanto, programa de inserção 
com o objetivo de conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação 
pessoal, contribuindo para a satisfação das suas necessidades essenciais e favorecendo a progressiva 
inserção laboral, social e comunitária.  

Face aos constrangimentos identificados pelas associadas da CNIS relativamente ao modelo dos Proto-
colos RSI, ao aproximar da data de termo de alguns destes e ainda à recente Lei-quadro da transferência 
de competências para as autarquias locais, é tempo de, decorridos mais de dez anos desta parceria, 
refletir e avaliar a sua implementação, tendo em vista a apresentação de propostas de intervenção.  

São convidados da CNIS a participar nesta reunião o Instituto da Segurança Social, I.P. e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, assim como a União das Misericórdias Portuguesas, a União das 
Mutualidades Portuguesas e a Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL. 
 

Objetivos  
 

Refletir sobre o modelo dos Protocolos RSI;  
Avaliar a execução dos Protocolos RSI pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social;  
Apresentar propostas intervenção sobre o modelo de funcionamento e financiamento dos Protocolos 
RSI.  

 
Destinatários  
 

Dirigentes e técnicos das Instituições associadas da CNIS com Protocolos RSI.  

 
Programa (consulte aqui) 

 

Inscrições 
As inscrições são obrigatórias e decorrem até ao dia 10 de setembro, através do preenchimento deste 
formulário. 

 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/08/Programa-Reuni%C3%A3o-Nacional-Protocolos-RSI_12-setembro-2018_F%C3%A1tima.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/08/Programa-Reuni%C3%A3o-Nacional-Protocolos-RSI_12-setembro-2018_F%C3%A1tima.pdf
https://goo.gl/forms/FEzyajdnAhplP05R2
https://goo.gl/forms/FEzyajdnAhplP05R2
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TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Portaria n.º 232/2018 - Diário da República n.º 159/2018, Série I de 2018-08-20 
Portaria que procede à segunda alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas (FEAC) e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carencia-
das em Portugal (POAPMC), para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, 
aprovados pela Portaria n.º 190-B/2015, de 26 de junho, e alterados pela Portaria n.º 51/2017, de 2 de fevereiro 

 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei n.º 60/2018 - Diário da República n.º 160/2018, Série I de 2018-08-210014 
Aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de 

igual valor e procede à primeira alteração à Lei n.º 10/2001, de 21 de maio, que institui um relatório anual sobre 

a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, à Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, que regulamenta 

e altera o Código do Trabalho, e ao Decreto-Lei n.º 76/2012, de 26 de março, que aprova a orgânica da Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Decreto Legislativo Regional n.º 18/2018/M - Diário da República n.º 161/2018, Série I de 2018-08-2252180 
Procede à alteração do Plano de Desenvolvimento Económico e Social Regional para o período 2014-2020, desig-

nado «Compromisso Madeira@2020», aprovado em anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2014/M, de 10 
de abril 

 

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS 

Portaria n.º 235/2018 - Diário da República n.º 162/2018, Série I de 2018-08-234044 
Quarta alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Por-

taria n.º 97-A/2015, de 30 de março 

 

 

 

   >> IVA – Subvenções – IPSS, recetora de subven-
ções - … criação de serviço de acompanhamento à 
população idosa, portadores de deficiência, aos ser-
viços de saúde, instituições bancárias, ….. pequenas 
reparações e consertos em habitações; … 

 
 
Ficha Doutrinária nº 13749, de 02.08.2018 

(disponibilizada em 20.08.2018)

LEGISLAÇÃO 

 
 

FISCALIDADE 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116108107/details/maximized?serie=I&day=2018-08-20&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67618691/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106388651/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116130014/details/maximized?serie=I&day=2018-08-21&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/341800/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489755/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553929/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116152180/details/maximized?serie=I&day=2018-08-22&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25343992/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116154044/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13749.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13749.pdf
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Prorrogado o prazo para submissão de can-

didaturas - AVISO N.º POAPMC-F2-2018-03 

Distribuição de géneros Alimentares e/ou Bens de Pri-

meira Necessidade – Região Autónoma dos Açores 

 

A Autoridade de Gestão do PO APMC – Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carencia-
das, informa que foi prorrogado o prazo até 
às 18:00 horas do dia 27 de Agosto de 2018 

A Fundação Auchan para a Juventude, criada em 1996, 
tem como principal objetivo apoiar a implementação e o 
desenvolvimento de projetos que pretendem dar uma 
resposta às prioridades sociais e educativas das continuar 
a ler 

Podem candidatar-se à 2ª fase do Apoio a Projetos Sociais 
na área da Saúde e Nutrição todas as pessoas coletivas 
nacionais sem fins lucrativos e de natureza privada que 
integrem a economia social, legalmente constituídas e 
devidamente registadas. 
 Mais informações 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU  –  Prémio Sociedade Civil – 10ª Edição 
 

no valor de 50.000,00 € atribuído pelo Comité Económico e Social Europeu a distribuir por cinco 
instituições que se candidatem até 7 de Setembro 2018.  

O tema para este ano é o seguinte:  
 “Identidades, Valores Europeus e Herança Cultural na Europa” 

As regras de submissão de candidatura e os formulários encontram-se disponíveis aqui  
Nota: Se alguma instituição estiver interessada em submeter projecto e necessitar de ajuda por 
favor contactar o membro da Direcção da CNIS  José Leirião    

http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/prorrogado-o-prazo-para-submissao-de-candidaturas-aviso-n-poapmc-f2-2018-03
http://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/prorrogado-o-prazo-para-submissao-de-candidaturas-aviso-n-poapmc-f2-2018-03
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/77105/AAC_TO1.2.2_ISSA_POAPMC_09_08_2018_V3_Prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf/01a2bec1-5a08-43b9-9d4c-c6206d37ac63
http://poapmc.portugal2020.pt/documents/27821/77105/AAC_TO1.2.2_ISSA_POAPMC_09_08_2018_V3_Prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf/01a2bec1-5a08-43b9-9d4c-c6206d37ac63
http://fundacaoparajuventude.jumbo.pt/
http://fundacaoparajuventude.jumbo.pt/wp-content/uploads/2018/08/2%C2%AA-FASE-DE-APOIO-A-PROJETOS-SOCIAIS-NA-%C3%81REA-DA-SA%C3%9ADE-E-DA-NUTRI%C3%87%C3%83O-2018-REGULAMENTO.pdf
http://fundacaoparajuventude.jumbo.pt/wp-content/uploads/2018/08/2%C2%AA-FASE-DE-APOIO-A-PROJETOS-SOCIAIS-NA-%C3%81REA-DA-SA%C3%9ADE-E-DA-NUTRI%C3%87%C3%83O-2018-REGULAMENTO.pdf
http://fundacaoparajuventude.jumbo.pt/?page_id=33
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
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FINANCIAMENTO PARA PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL  
 

  

A Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto convidam para os Workshops Técnicos de 

Apoio à Preparação de Candidaturas no âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s (EEA Grants), que terão lugar no mês 
de setembro, em vários locais do país (ver calendarização), entre as 09.30 e as 16.00 horas.  
Este Programa destina-se a todas as Organizações da Sociedade Civil e visa financiar Projetos de Intervenção Social nas 
áreas de Participação Democrática, Direitos Humanos, Empoderamento dos Grupos Vulneráveis e Capacitação das or-
ganizações não governamentais. 

 Mais informações: 

Tel. 239 800 437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Encontram-se abertas as cand idatura s para  a  10.ª  Edição do Troféu Português do 
Voluntariado ,  e  decorrem até  15 de  Outubro  de 2018 , de acordo com o  Regulamento 
do Troféu .  

As cand idaturas são apresentadas exclus ivamente  a través de  formulário  digita l  e  se-
rão ana l isadas por um Júr i  independente ,  sendo os vencedores anunciados no Dia 
In ternaciona l  dos  Vo luntár ios  (5  de Dezembro),  num evento  organ izado para  assina lar  
esta  importante  data  comemorat iva .   

O Troféu Português do Voluntariado  é  a tr ibu ído anua lmente  pe la  Confederação Por-
tuguesa do Vo luntar iado (CPV),  mediante  cand idatura  apresentada por organ izações 
pr ivadas com ou  sem f ins lucra t i vos,  lega lmente  const i tu ídas e  sed iadas em ter r i tó r io  
naciona l ,  e  ent idades púb l icas  naciona is,  e  tem como f ina l idades homenagear o  t raba-
lho dos vo luntár ios e  incent i var a  prá t i ca  do vo luntar iado.  

Entre  os objetivos  do  Tro féu Português do V o luntar iado destacam-se:  

- Promover o voluntariado como exerc íc io de cidadania at iva,  de sol idariedade 
e de dádiva,  na const rução do bem comum;  

- Valorizar  o voluntariado que cont r ibua para a melhoria  das condições de vida 
nas comunidades;  

- Divulgar boas prát icas  de voluntariado para potenciar a sua repl icação e/ou 
a real ização de novos projetos  de voluntariado.  

https://gulbenkian.pt/noticias/11-milhoes-de-euros-para-reforcar-a-sociedade-civil/
http://www.fbb.pt/blog/concursos-2018-workshops-ja-comecaram/
http://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2018-08-07-14-11-07&catid=5:noticias&Itemid=3
http://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2018-08-07-14-11-07&catid=5:noticias&Itemid=3
https://app.box.com/s/ahm95aoyahimp2igv5i2tgfpifbqjtrh
https://app.box.com/s/ahm95aoyahimp2igv5i2tgfpifbqjtrh
https://goo.gl/forms/jUlL1O9U20tSvwXJ2
http://www.convoluntariado.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2018-08-07-14-11-07&catid=5:noticias&Itemid=3
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A Cáritas Diocesana de Coimbra vai realizar as II Jornadas do 
(Des)Igual no dia 12 de setembro, no Cineteatro da Lousã. Esta inici-
ativa é dirigida a todos os interessados pela temática e a sua fre-
quência é gratuita, mas exige inscrição prévia.   Ler mais 

Formulário de inscrição PESSOAL DOCENTE (inscrições de 27 de 
agosto a 10 de setembro)  
Formulário de inscrição PÚBLICO GERAL (inscreva-se já)  

  

______________________________________________________________________________________________
 
A Santa Casa da Misericórdia de Bragança assi-
nala, na semana de 18 a 22 de setembro de 2018, o 
4.º aniversário da Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados, resposta social desta instituição. Será 
uma semana inteiramente dedicada à saúde, com 
várias atividades previstas, desde conferências, 
workshops, rastreios e iniciativas de cariz solidário e 
de intercâmbio institucional, não só a profissionais  

 
de saúde e social, como a toda a comunidade, nome-
adamente a “Semana da Saúde” e o “I Congresso 
Ibérico em Cuidados Continuados Integrados”, dia 
21 de setembro, no Auditório Paulo Quintela. De sa-
lientar que neste primeiro congresso estão convida-
dos oradores(as) e moderadores(as) de elevado re-
conhecimento técnico, científico e humano, nos mais 
diversos painéis. 

Mais informações e inscrições, aqui 

   

https://www.caritascoimbra.pt/2018/noticias/convite-ii-jornadas-projeto-desigual/
https://goo.gl/MTHTby
https://goo.gl/forms/V7Hsws5kMScWd1dx2
http://scm-braganca.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSCehxXdwm1V1m8kVxMKU6xQb9UgNi27BUZf-YTklHLVrFUQ/viewform
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Guia prático Disponibilizado 

  

Subsídio Parental Alargado 22-08-2018 

Segurança Social Direta 21-08-2018 

Subsídio por Risco Clínico Durante a Gravidez  20-08-2018 

 
 

Tipo Publicação Descrição Disponibilizado 

Guia 

 

Proteção social - ma-
ternidade, paternidade 
e adoção 

Maternidade, pa-
ternidade e adoção 

23-08-2018 

 

 
 
Estudo conclui que viajar aumenta bem-estar dos idosos e diminui ... 
PÚBLICO-20/08/2018 

Um estudo nacional concluiu que viajar reflecte-se de forma positiva na vida dos idosos, aumentando o 

seu bem-estar e diminuindo as ... 

 
 
Cheque-dentista só foi usado por 3,5% dos idosos beneficiários 
Diário de Notícias - 21/08/2018 
Apenas 6081 dos 175 306 idosos que receberam complemento solidário em 2017 utilizaram o cheque-den-

tista, uma cobertura "muito baixa" ... 

 
 
Famílias de acolhimento para crianças em perigo à espera de ... 
PÚBLICO-21/08/2018 
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem concluído um projecto de selecção de famílias de acolhi-

mento para permitir que as crianças mais ... 

Coimbra: Cáritas diocesana lança «Nasci para ser+», um novo projeto educativo

 IMPRENSA 

 SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/23369/3012_subsidio_parental_alargado/beabeda2-9d43-493a-bfba-f1d5dd7a6691
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14579273/N47seguranca_social_direta/9d67a026-1245-4c4e-a76f-490a4777d537
http://www.seg-social.pt/documents/10152/23383/3013_subsidio_risco_clinico_durante_gravidez/7b99efab-33ec-40ed-bcff-7090cd3fe2be
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15480107/Guia_maternidade_paternidade_adocao.pdf/a1bf11fe-e5e5-434f-bc81-cf94b5f2e0b1
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15480107/Guia_maternidade_paternidade_adocao.pdf/a1bf11fe-e5e5-434f-bc81-cf94b5f2e0b1
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15480107/Guia_maternidade_paternidade_adocao.pdf/a1bf11fe-e5e5-434f-bc81-cf94b5f2e0b1
https://www.publico.pt/2018/08/20/sociedade/noticia/estudo-conclui-que-viajar-aumenta-bemestar-dos-idosos-e-diminui-ansiedade-1841531
https://www.dn.pt/pais/interior/cheque-dentista-so-foi-usado-por-35-dos-idosos-beneficiarios--9743617.html
https://www.publico.pt/2018/08/21/sociedade/noticia/familias-de-acolhimento-de-criancas-em-perigo-a-espera-de-regulamento-de-lei-de-2015-1841077
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/coimbra-caritas-diocesano-lanca-nasci-para-ser-um-novo-projeto-educativo/
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Agência Ecclesia – 22.08.2018
 
 

Rede de cuidados continuados nos Açores estranha auditoria pedida ... 
Diário de Notícias - Lisboa-22/08/2018 
... associada a uma falta de gestão integrada de vagas" nas Instituições Particulares de Solidariedade So-
cial (IPSS) que "cria bloqueios à alta ... 
 

 
Número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção aumenta ... 
Notícias ao Minuto (liberação de imprensa)-22/08/2018 

Número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção aumenta em ... Social(ISS), o mês de julho 

registou 222.576 beneficiários do RSI, ... 
 

APAV apoiou mais de 4 mil crianças e jovens entre 2013 e 2017 
Rádio Comercial (liberação de imprensa)-23/08/2018 

 
No parque do Kastelo, a alegria das crianças é sentir o vento e a água ... 
PÚBLICO-23/08/2018 
O Kastelo, o único centro do país de cuidados continuados para crianças com doenças crónicas, ganhou 
um parque com muita água para os ... 

 
 
 
 

 
 

 
As inscrições devem ser submetidas no formulário elec-
trónico,  o pagamento efectuado por transferência ban-
cária para o NIB indicado e o respectivo comprovativo de 
transferência enviado para o e-mail do Secretariado Na-
cional. 
 
Caso deseje ficar alojado no Steyler Fátima Hotel - onde 
decorrerá o Encontro – o Secretariado Nacional aconselha 
a que formalize a inscrição e solicite reserva de aloja-
mento com a maior brevidade visto que decorrerá em si-
multâneo o Simpósio do Clero e estão previstas dificulda-
des na obtenção de alojamento 

 
Formulário de inscrição 
Programa e informações 

  
 

 

 DIVERSOS 

https://www.dn.pt/lusa/interior/rede-de-cuidados-continuados-nos-acores-estranha-auditoria-pedida-pelo-executivo-9748890.html
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1069402/numero-de-beneficiarios-do-rendimento-social-de-insercao-aumenta-em-julho
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1069402/numero-de-beneficiarios-do-rendimento-social-de-insercao-aumenta-em-julho
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/82596/apav-apoiou-mais-de-6-mil-criancas-e-jovens-entre-2013-e-2017
https://www.publico.pt/2018/08/23/sociedade/noticia/neste-parque-a-alegria-dos-miudos-e-sentir-o-vento-e-a-agua-no-corpo-1841765
https://goo.gl/forms/xWpQAw6q7VSzV64F3
http://www.ecclesia.pt/snpsocial%20e%20www.facebook.com/snpsocial
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Conferência sobre: "Desafios Demográficos: A Natalidade" 
 
O CES vai organizar uma Conferência sobre "Desafios Demográficos: A Natalidade", 
que terá lugar no próximo dia 7 de setembro, no Porto, na continuar a ler 

 

 

 

 

Conferência sobre: "A Saúde e o Estado: o SNS aos 40 
anos” 

O CES vai organizar uma Conferência sobre "A Saúde e o Estado: O SNS aos 40 

anos", que terá lugar no 21 de setembro 2018, Fórum Lisboa, ler mais 
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