
 

 

 

 
                 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 Protocolos 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 

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

14:30 Receção dos participantes 
15:00 Boas vindas e apresentação dos resultados da recolha de dados sobre os 

Protocolos RSI desenvolvidos pelas associadas da CNIS  
▪ Pe. Lino Maia – Presidente da Direção da CNIS 
▪ Patrícia Monteiro – Departamento Técnico da CNIS 

15:30 Debate 
Moderadora: Filomena Bordalo – Assessora da Direção da CNIS para a Cooperação 

16:30 Conclusões e propostas 
▪ Filomena Bordalo – Assessora da Direção da CNIS para a Cooperação 

https://goo.gl/forms/FEzyajdnAhplP05R2

