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           Assembleia Geral Ordinária da CNIS 
 

                Fátima, hotel Cinquentenário. com início às 9h45 
               
                                  A Convocatória pode ser consultada aqui 
         

 
 

 

Pagamentos efetuados pela SS em Dezembro 2022  I  Comparticipações Extraordinárias 2022 e 

2023 e Antecipação 4,2% Comparticipações 2023 

 
De acordo com o estabelecido na 3.ª Adenda 
ao Compromisso de Cooperação para o Setor 
Social e Solidário, assinada a 12 de dezembro, 
o ISS – Instituto da Segurança Social, I.P. pro-
cedeu, em dezembro de 2022, ao pagamento 
da(s): 
 

1. Comparticipações relativas às frequên-
cias do mês de novembro de 2022 
(montante comparticipação x n.º uten-
tes em frequência registada em SSD); 

2. Comparticipação extraordinária 
2022 (cláusula I da 3.ª Adenda) de 
2,1% para a generalidade das respos-
tas sociais típicas e atípicas e de 3,5% 
para as respostas centro de dia, ERPI, 
lar residencial, residência autónoma e 
lar de infância e juventude (montante 
comparticipação x n.º utentes em 
acordo de cooperação com frequência 
registada x 12 meses); 

3. Comparticipação extraordinária 
2023 (cláusula III da 3.ª Adenda) de 
2,1% para a generalidade das respos-
tas sociais típicas e atípicas e de 3,5% 
para as respostas centro de dia, ERPI, 
lar residencial, residência autónoma e 
lar de infância e juventude (montante 
comparticipação 2023 x n.º utentes em 
acordo de cooperação x 12 meses); 

4. Antecipação de 4,2% da atualização 
de 5% estipulada para 2023  (mon-
tante comparticipação 2023 x n.º uten-
tes em acordo de cooperação x 12 me-
ses). 

 
Em janeiro de 2023, a CNIS comunicou ao 
MTSSS – Ministério do Trabalho, Solidariedade  
e Segurança Social a existência de erros nos 
pagamentos efetuados, tendo o ISS, I.P. confir- 

mado, em sede de reunião da Comissão Naci-
onal de Cooperação, realizada a 28 de feve-
reiro, falhas nos processamentos. 
Nesta sequência, e, não obstante a CNIS ter 
solicitado a revisão urgente dos processamen-
tos efetuados e reposição dos montantes em 
falta, alertamos todas as associadas para a 
necessidade de conferirem os pagamentos 
recebidos e, no caso de detetarem diferen-
ças entre os valores recebidos e os que se-
riam devidos, efetuarem uma exposição 
junto do respetivo Centro Distrital da Segu-
rança Social.  
  
A verificação dos montantes deve ser efetuada 
tendo por base a informação constante no do-
cumento “IPSS – Acordos de Cooperação – 
Comparticipações” recebida no mês de dezem-
bro. Aquando da publicação da 3.ª Adenda ao 
Compromisso de Cooperação a CNIS realizou 
uma sessão explicativa sobre a mesma, tendo 
apresentado e enviado a todos os participantes 
o documento “Comparticipações Financeiras 
Segurança Social | 3.ª Adenda Compromisso 
de Cooperação para o Setor Social e Solidário 
| Protocolo para o biénio 2021-2022”, que po-
derá ser útil no apuramento dos montantes que 
são devidos.  
  
A CNIS informa ainda que os montantes rece-
bidos relativos ao ano de 2023 (Compartici-
pação extraordinária 2023 + Antecipação de 

4,2% da atualização de 5% estipulada para 

2023) devem, contabilisticamente, ser es-

pecializados para o ano de 2023. 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2023/03/Convocatória.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Adenda_Dez22.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Adenda_Dez22.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Adenda_Dez22.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2023/03/Sessão-Explicativa-3ª-Adenda-Compromisso-Cooperação-2021_2022_20.12.2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Tabela-Comparticipações-Financeiras_Compromisso-Cooperação_v2022-1.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Tabela-Comparticipações-Financeiras_Compromisso-Cooperação_v2022-1.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Tabela-Comparticipações-Financeiras_Compromisso-Cooperação_v2022-1.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/12/Tabela-Comparticipações-Financeiras_Compromisso-Cooperação_v2022-1.pdf
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No próximo dia 21 de março, decorrerá, em Co-
imbra, a assinatura de um protocolo entre a 
ANMP – Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e as Organizações Representa-
tivas do Setor Social e Solidário: CNIS – Con-
federação Nacional das Instituições de Solida-
riedade, União das Misericórdias Portuguesas, 
União das Mutualidades Portuguesas e Confe-
deração Cooperativa Portuguesa, CCRL. 
 

 

 
 
 
 
 
Portaria n.º 75/2023, de 10 de março 

 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 
198/2022, de 27 de julho, que regulamenta as 
condições específicas de concretização da me-
dida da gratuitidade das creches e creches fa-
miliares 

 
 Consulte aqui a legislação aplicável à res-
posta social Creche 
 
 
 
 
 
Portaria n.º 66/2023, de 6 de março 
 
Altera a Portaria n.º 1391/2009, de 17 de no-
vembro, e cria o procedimento alternativo des-
materializado, ajustado à condição socioeconó-
mica dos beneficiários do complemento solidá-
rio para idosos, que acautele o pagamento ini-
cial do custo com a aquisição de medicamentos 
nos termos do regime de benefícios adicionais 
de saúde para os beneficiários do complemento 
solidário para idosos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De seguida a CNIS fará a apresentação do ter-
ceiro estudo sobre “A importância económica 
e social das IPSS em Portugal: Central de 
Balanços (2019 e 2020)”.  

O evento, cujo programa está disponível aqui, 

decorrerá no auditório da ANMP, em Coimbra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Extracto: 
 
O n.º 4 do anexo a que se refere o artigo 9.º da Por-
taria n.º 198/2022, de 27 de julho, na sua redação 
atual, passa a ter a seguinte redação: 
«ANEXO 
[...] 
1 - [...] 
2 - [...] 
3 - [...] 
4 - Crianças com irmãos, que comprovadamente 
pertençam ao mesmo agregado familiar, que fre-
quentam uma resposta desenvolvida pela mesma 
entidade. 
 
 
 
  
 
DGS  
lança ferra-
menta SPARE+ 
para apoiar o 
planeamento 
de refeições 
nas escolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

Assinatura Protocolo ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e  
Apresentação do Estudo “A importância económica e social das IPSS em Portugal: Central de 
Balanços (2019 e 2020)” 

Gratuitidade creche 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/75-2023-208441013
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/75-2023-208441013
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/75-2023-208441013
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/66-2023-208204020
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/55-2023-207986502
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/55-2023-207986502
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/1391-2009-482580
https://drive.google.com/file/d/1OheMoOzbmNLu95_zf6Y9NSGJySK_y98X/view?usp=share_link
https://www.dgs.pt/?ci=2385&ur=1&newsletter=587
https://www.dgs.pt/?ci=2385&ur=1&newsletter=587
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5ª Edição | Curso Ser Dirigente de IPSS 
 

O Curso "Ser Dirigente de IPSS" objetiva dotar 
os Membros dos Órgãos Sociais e trabalhado-
res das IPSS filiadas na UDIPSS-PORTO e na 
CNIS nas seguintes áreas: gestão dos órgãos 
sociais, gestão das respostas sociais, gestão 
dos recursos humanos e gestão estratégica e 
financeira. 

Inscrições obrigatórias e limitadas até dia 3 de 
abril de 2023. 
O curso será realizada na modalidade sín-
crona. 

Consulte as normas de inscrição aqui. 
 

 

 

 

2ª Edição do 
Workshop Temático sobre "Cálculo de Com-
participações Familiares - Teoria & Prática" 
 
Dia: 28 de Março, entre as 14h00 e as 18h00 
Uma iniciativa da Fundação UNITAE através 
do IFES – Instituto de Formação para a Econo-
mia Social, por meio da Plataforma ZOOM.  
 
A informação detalhada do workshop e o res-
petivo formulário de inscrição encontram-se 
acessíveis aqui. 

 

 

Cerimónia de Comemora-
ção do Cinquentenário 
da APPACDM de Vila 
Nova de Gaia  

A cerimónia terá lugar no 
dia 18 de março, pelas 
10h00, no Auditório Manuel 
Menezes de Figueiredo 

(Assembleia Municipal de Gaia). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Estudo sobre as práticas de gestão da sus-
tentabilidade nas organizações do terceiro 
setor 
No âmbito da Agenda 2030 da ONU e dos seus 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), é essencial o envolvimento ativo de vá-
rios atores da sociedade, tendo o terceiro setor 
um papel muito importante a desempenhar. Po-
rém, as organizações deste setor revelam, de 
uma forma geral, algumas lacunas ao nível do  
desenvolvimento de estratégias de atuação nas 
dimensões da sustentabilidade associadas às 
atividades que desenvolvem. O presente es-
tudo, da responsabilidade de Ana Fonseca 
(Universidade Fernando Pessoa) e Winston Sil-
vestre (Dinâmia’CET – ISCTE-IUL), pretende 
recolher e analisar dados relativos à forma 
como as organizações do terceiro setor abor-
dam e gerem as dimensões da sustentabilidade 
nas vertentes ambiental, social e de gover-
nança. Os resultados obtidos neste estudo irão 
ajudar a definir estratégias para apoiar organi-
zações do terceiro setor na dinamização de 
uma abordagem holística e sistémica das dife-
rentes dimensões da gestão da sustentabili-
dade, potenciando a inovação na contribuição 
para os ODS e, consequentemente, aumen-
tando a competitividade e sustentabilidade des-
tas organizações. 
A participação no estudo poderá ser efetuada 
através do preenchimento deste questionário. 
 

Mitigação da Pobreza Energética na Europa: 
o papel das Comunidades de Energia Reno-
vável 
Apresentação do Estudo da EnR sobre o es-
tado de política e implementação em toda a 
Europa 
 

Dia: 14 de março de 2023, 10:00 I online 
O evento é gratuito, mas requer inscrição. 
As sessões decorrem exclusivamente em lín-
gua inglesa, sem interpretação simultânea.  
Saiba mais no site da Rede Europeia de Ener-
gia, EnR. 
 

LINO MAIA 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/5-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/89
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/MI_CSDIPSS%205%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://unitate.pt/cursos/workshops-tematicos/calculo-de-comparticipacoes-familiares-data-extra
https://forms.gle/cRknmL2JfscbP1Ae8
https://forms.office.com/e/zK0iR0RnHC
https://enr-network.org/2023/02/energy-poverty-mitigation-in-europe-potential-role-for-renewable-energy-communities/
https://enr-network.org/2023/02/energy-poverty-mitigation-in-europe-potential-role-for-renewable-energy-communities/

