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»  Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) 
    Os principais desafios para as IPSS 
 
Tendo em conta o elevadíssimo nº de inscrições, efectuadas du-
rante a passada semana, a CNIS, para poder corresponder ao inte-
resse manifestado pelas Instituições, vai promover, não um, mas 
quatro Workshops sobre protecção de dados nas IPSS e os desafios 

trazidos pelo novo Regulamento Geral de Protecção de Dados 
(RGPD). Os Workshops serão dinamizados pelo Dr. José Luís Mon-
teiro, 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  
 

As sessões terão lugar em Fátima, Setúbal e Porto, de acordo com 
o seguinte calendário: 
 
Dia 20 de Março em Fátima 
Hotel Cinquentenário 
Distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Portalegre 
 
Dia 10 de Abril em Fátima 
Hotel Cinquentenário 
Distritos de Santarém 
 
Dia 19 de Abril em Setúbal 
Centro Paroquial Nª Sª Anunciada 
Distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa e Setúbal 
 
Dia 3 de Maio no Porto 
Centro Social S. Martinho Aldoar 
Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila 
Real e Viseu 
 
Mantêm-se válidas as inscrições realizadas até à data limite referida 
acima, mas para as datas e locais agora anunciados. 
Agradecemos a compreensão e cumprimento desta planificação. 
 

Programa 

 
1. Enquadramento geral | Novo quadro jurídico 
2. Obrigações para IPSS e outras entidades que exercem uma 
      actividade económica – reforço e criação de obrigações 
3. Encarregado da protecção de dados 
4. Impactos na gestão de recursos humanos 
5. Responsabilidades e sanções 
6. Plano de acção técnico e operacional 

 

 

 

Índice 

 
 
Prestação Social de Inclusão               2 
 
Compensação educadoras – Alerta   2 
 
Legislação                                              3 

Candidaturas/Prémios                        3                                                                 

Segurança Social                                  4 

Fiscalidade                                             4 

“F.I.S.”                                                    4 

UDIPSS/Federações                             5 

IPSS                                                         7 

Imprensa                                               9 

Diversos                                                 9                                      

https://docs.google.com/forms/d/1q17B3JXnUqF3-bOwZT0KDffeaRqf7Vwp0dL5HpsBLb0/edit


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

17.03.2018 

 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    
2 

 

 
 

»  Prestação Social para a Inclusão 
 
Na sequência da informação fornecida no Notícias à Sexta  
do passado dia 23 de fevereiro, sobre a Prestação Social  
para a Inclusão, disponibilizamos mais informação sobre  
o assunto: 
 

 Contextualização PSI; 

 Modelo de declaração 
 

 

 

Assembleias Gerais da CNIS      24 de março   I   9h45 – 13h00 

 

 
 
> 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. 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/03/Contextualização-PSI.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/03/Declaração-sob-compromisso-de-honra-PSI.docx
http://cnis.pt/evento/assembleias-gerais/
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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 elegí-
veis 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.   
 
 

 

 

  
 

   

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2018/M - Diário da República n.º 53/2018, Série I de 2018-03-15 
Sétima alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, que adapta à Região 
Autónoma da Madeira o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PO ISE lança concurso MAVI - Modelos de Apoio à Vida Independente (T.O 3.18) 

 

Candidaturas: entre as 9h00 de dia 22 de março e as 18h00 de 07 de maio de 2018 

AVISO N.º POISE-38-2018-04 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

  CANDIDATURAS 

mailto:cnis@cnis.pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114866946/details/maximized?serie=I&day=2018-03-15&date=2018-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/455621/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/73143/AAC_TO+3.18_POISE-38-2018-04_v1_20180313.pdf/0bd18758-5f42-4238-8daa-f9907a64351d
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É dirigido a associações, empresas e organizações com fins não 

lucrativos. 

Candidaturas: até 30 de abril 

O Prémio AGIR reflete o compromisso da REN - Redes Energéticas 

Nacionais - no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa. O 

objetivo do prémio é incentivar e apoiar iniciativas que dêem resposta 

a problemas sociais. 

Ficha de Inscrição disponível através do link: http://www.stone-
soup.net/index.php/en/ren-agir-2018 
Para saber mais sobre o prémio consulte aqui o regulamento 

 
PRÉMIO #FUTEBOLPARATODOS 

 

 

 

 

 

Guia Prático 

Regime Especial de Proteção na Invalidez 
(Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral Amio-
trófica, Doença de ParKinson, Doença de 
Alzheimer e outras) 
(atualizado à data de 9 de março de 2018)  

 
Relatório de atividades do  
Conselho Nacional para a Adoção – 2016 
(disponibilizado em 14.03.2018) 

 
 
 
 
 
 

 
DGSS I  Norma nº 004/2017 de 12/04/2017 atualizada a 15/03/2018  I  SARAMPO 

 
Newsletter DGS n.º 44 de 2018-03-12 

 

  SEGURANÇA SOCIAL FISCALIDADE 

 

 

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

 
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 guar-
dada durante 5 anos. 

 
»  Ofício Circulado n.º 20199, de 07.03.2018 

(disponibilizado em 16.03.2018) 

IRS – Declaração Mod. 3 
 
 

FPF promove concurso 
“Futebol para Todos” 

 

Candidaturas até 30 de abril.  

Podem candidatar-se todas as ins-

tituições públicas e privadas sem 

fins lucrativos com sede em Por-

tugal. 

São suscetíveis de admissão ao 

Concurso projetos que promovam 

a melhoria das condições de vida 

e a integração social de pessoas, 

assim como o combate à discrimi-

nação social.  

Acede ao regulamento e ao formu-

lário de candidatura do concurso 
"Futebol para Todos". 

 

http://www.stone-soup.net/index.php/en/ren-agir-2018
http://www.stone-soup.net/index.php/en/ren-agir-2018
https://www.ren.pt/files/2018-02/2018-02-20162405_f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33$$72f445d4-8e31-416a-bd01-d7b980134d0f$$85B1EB4B-4458-4262-BE50-4B6CCB1CD43F$$storage_image$$pt$$1.pdf
http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14396
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24389/7014_regime_especial_protecao_invalidez/b9a33167-8288-4f95-8f01-de1664b80507
http://www.seg-social.pt/documents/10152/15658229/Rel_Anual_2016_5_fev_2018/aff44b54-ded1-49ef-be2d-4fc9bf4f91c9
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042017-de-12042017.aspx
http://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
http://www.gep.msess.gov.pt/gep/portaria552010.pdf
ttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20199_2018.pdf
http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14396
http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14396
http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14396
http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14396
http://www.fpf.pt/pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/14396
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Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de março de 2018 (extrato) 
 
4. Foi aprovado o decreto-lei que cria o Fundo para a Inovação Social  (FIS: é um dos 4 instrumentos 
financeiros disponibilizado no âmbito do PORTUGAL 2020 e integrado na Iniciativa Portugal Inovação 
Social.) 
 
Que entidades e que projetos serão financiados pelo FIS?  
(O FIS é um dos 4 instrumentos financeiros disponibilizado no âmbito do PORTUGAL 2020 e integrado na Iniciativa 
Portugal Inovação Social. 

 
Os projetos financiados serão iniciativas de inovação e de empreendedorismo social (IIES), que apresen-
tem respostas inovadoras a problemas sociais, que se distingam das respostas tradicionais. São produtos 
e serviços que se destacam pelo seu potencial de impacto social e pela sua sustentabilidade financeira. 
Os projetos a candidatar pelas entidades serão validados pela Estrutura de Missão Portugal Inovação 
Social como IIES. 
A vertente de dívida é destinada a Entidades da Economia Social, nomeadamente Associações, Mutuali-
dades e Fundações. A vertente de capital e quase capital é destinada a PME’s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UDIPSS-Guarda 
Formação “Proteção de Dados nas IPSS” 

 
21 de março   I      09h00  - 17h30 

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

 
 
 
 

UDIPSS-Santarém – Assembleia Geral Ordinária 
 

28 de março   I   17h00 
 

 
Refeitório Estação Zootécnica Nacional, Vale de Santarém 

 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=governo-cria-fundo-para-inovacao-social-com-55-milhoes
http://www.udipss-guarda.org/
http://rotass.cnis.pt/convocatoria-assembleia-geral-ordinaria/
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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 

 
 
 
 

Patronato Nossa Senhora da Bonança I   novo espaço web  

 

Pretendeu-se criar, com este novo site, uma imagem mais atual, simples 

e inovadora, apresentando um layout atrativo e dinâmico, com novos me-

nus que permitem uma navegação fácil, rápida, integrada com as redes 

sociais e adaptada aos dispositivos móveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
          Para mais informações contactar a UDIPSS-Porto 

 
 

 

mailto:geral@udipss-evora.pt
https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa
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Noite de Poesia com o tema “Dia Internacional da poesia e os  
Poetas Lusófonos 
 
21 de março   I   21h00 

 
Forum Apoio (instalações da Sede da APOIO em Algés) 
 
Haverá uma homenagem aos saudosos amigos Manuel Gerardo, ex-
Presidente da APOIO e Diniz da Fonseca, amante de poesia que foi 
participante ativo das Noites de Poesia. 
 
 
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 
 
 
 
Passeio a Évora  
 
7 de Abril    I partida às 7h00 
 
Uma organização da Associação Social e Cultural da Tôr (freguesia de 
União de freguesias Querença, Tôr e Benafim, no concelho de Loulé). 
Inscrições até 2 de abril no Centro Comunitário ou através do email: 
animação-asctor@gmail.com 

http://www.arifa.pt/
http://rotass.cnis.pt/espaco-otl-pascoa-associacao-social-e-cultural-da-tor/
https://www.asctor.org/
https://www.asctor.org/


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

17.03.2018 

 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    
8 

 
 
APPACDM de Setúbal “1º Seminário do Serviço Social” 
“Os Desafios do Assistente Social numa Sociedade em Mudança” 
 
13 de abril    I   9h30 
 
 Auditório Municipal Charlot em Setúbal 
 
 
Ler Mais: www.eas.pt/seminario-os-desafios-do-assistente-social-
numa-sociedade-em-mudanca/ 
 
 
 
 

 
Patronato Nossa Senhora da Bonança I   novo espaço web  

 

Pretendeu-se criar, com este novo site, uma imagem mais atual, simples 
e inovadora, apresentando um layout atrativo e dinâmico, com novos me-
nus que permitem uma navegação fácil, rápida, integrada com as redes 
sociais e adaptada aos dispositivos móveis. 

 
 

A Casa do Povo de Abrunheira esteve em competição, na modalidade de BTT – XCO, evento organizado 
pela “Cães de Caça”, sendo a primeira prova pontuar para a Taça XCO do Centro. 
Houve três subidas ao pódio com Carlos Coutinho a ser melhor que toda a concorrência em master 50, 
Ricardo Ramos a conquistar um magnífico segundo lugar em master 30 e o “bronze” não fugiu a Jorge Faria 
que terminou no terceiro lugar mais importante do pódio em master 40. 
Destaque ainda para o meritório quinto lugar de André Gomes em master 30. 

 
 
 
 
Assinatura do Protocolo entre o CBEI e a AFAGA 
 
O Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira (CBEI) e a Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Galicia (AFAGA) assinaram no dia 20 de fevereiro um protocolo de 
colaboração para a implementação e promoção de projetos comuns, 
e para a expansão de programas, serviços e recursos específicos no 
apoio a pessoas que sofram de demências neurodegenerativas.  
 
A sessão de assinatura deste Protocolo contou com as intervenções 
de Gil Teixeira (presidente do CBEI); Juan Carlos Rodríguez (presi-
dente da AFAGA); Fátima Antunes, vereadora com o pelouro do De-
senvolvimento Social, em representação do presidente da Câmara Mu-

https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa
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nicipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita; João Santos, presi-
dente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira; e José Carlos 
Batalha, presidente da UDIPSS Lisboa. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
55 milhões de euros para fundo de inovação so-
cial  
Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação 
Social, - que está sob a tutela da ministra da Pre-
sidência, Maria Manuel Leitão Marques, e que vai 
ser responsável por este fundo explicou ao DN que 
será o único instrumento financeiro ao dispor da 
economia social que "visa apoiar projetos através 
de ... 

 
Associação de Apoio à Criança quer criar centro 
de Acolhimento de Menores que precisam de ...  
A Associação de Apoio à Criança pretende criar um 
Centro de Acolhimento de Menores Não Acompanha-
dos a Necessitarem de Protecção Internacional. A Insti-

tuição vimaranense foi recentemente indicada pela Con-
federação Nacional das Instituições de Solidariedade 
Social (CNIS), como uma ... 

 
  
 

 

 
 

 
 
“Contos de Sempre como Nunca” 

Dia 21 de março no Teatro Thalia às 21h. 

As receitas deste evento revertem na sua totalidade para o PAR 

Linha da Frente. 

Podem adquirir os bilhetes através da ticketline em: 

https://ticketline.sapo.pt/evento/contos-de-sempre-como-nunca-

24790 

 

 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/portugal/interior/55-milhoes-de-euros-para-fundo-de-inovacao-social-9187434.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY5MDczODM0ODgzNTU5MzI4NjIyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHevpMBUlF0UXE4s88GChdsyUTNFQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dn.pt/portugal/interior/55-milhoes-de-euros-para-fundo-de-inovacao-social-9187434.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY5MDczODM0ODgzNTU5MzI4NjIyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHevpMBUlF0UXE4s88GChdsyUTNFQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.guimaraesdigital.com/noticias/71458/associacao-de-apoio-a-crianca-quer-criar-centro-de-acolhimento-de-menores-que-precisam-de-proteccao-internacional&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY4NTg4MDQ1MDA5MDY5MzExODYyGzg0NDJkNmViODliYWEyZjk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNEb4xlBpre5n7KAgPGT7rqF9uPY9w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.guimaraesdigital.com/noticias/71458/associacao-de-apoio-a-crianca-quer-criar-centro-de-acolhimento-de-menores-que-precisam-de-proteccao-internacional&ct=ga&cd=CAEYASoUMTY4NTg4MDQ1MDA5MDY5MzExODYyGzg0NDJkNmViODliYWEyZjk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNEb4xlBpre5n7KAgPGT7rqF9uPY9w
https://ticketline.sapo.pt/evento/contos-de-sempre-como-nunca-24790
https://ticketline.sapo.pt/evento/contos-de-sempre-como-nunca-24790
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Retribuição Mínima Mensal Garantida  
Acompanhamento do Acordo sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida  

8.º Relatório 
março.2018  I  Fonte: GEP 

      
 

 
Jornadas Sócio-Caritativas e Encontro dos Centros Sociais Paroquiais da Arquidiocese de Évora 
“FAMÍLIA – Foco da Ação Integrada da Igreja” 
 
Dia 25 de Março, no Auditório dos Salesianos, em Évora. 
 
A participação é gratuita, carecendo, porém, de 
inscrição, mediante o preenchimento do formulá-
rio. 

Programa das Jornadas Sócio-Caritativas e En-
contro dos Centros Sociais Paroquiais da Arqui-
diocese de Évora

 
 
 
 

 
 

 
 

Lino Maia 

http://rotass.cnis.pt/biblioteca-digital/documentos-de-interesse/
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/03/FICHA-DE-INSCRI%C3%87%C3%83O-3.pdf
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/03/FICHA-DE-INSCRI%C3%87%C3%83O-3.pdf
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-6.pdf
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-6.pdf
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-6.pdf

