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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 par-
ceiro da Segurança Social na implementação da medida RSI - Rendimento 
Social de Inserção enquanto, programa de inserção com o objetivo de con-
ferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situ-
ação pessoal, contribuindo para a satisfação das suas necessidades essenci-
ais 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. 
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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


  

  

 
 

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

  
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

17.08.2018 

 

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

 

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

Portaria n.º 229/2018 - Diário da República n.º 156/2018, Série I de 2018-08-1439 
 

Portaria que procede à criação da 4.ª geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social e 
aprova, ainda, o respetivo regulamento específico que estabelece as normas orientadoras para a execução do 
Programa CLDS-4G 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei n.º 49/2018 - Diário da República n.º 156/2018, Série I de 2018-08-14 

Cria o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os institutos da interdição e da inabilitação, previs-
tos no Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei n.º 50/2018 - Diário da República n.º 157/2018, Série I de 2018-08-16 

Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais 
 

 

 

 

   >> IVA – Operação sujeita a IVA e não isenta – IPSS, isenta nos termos do art. 9º do CIVA … 
Ficha Doutrinária nº 13723, de 30.07.2018 
(disponibilizada em 13.08.2018)

 

 

 
 

 

Prorrogado o prazo para submissão de candi-

daturas - 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 

 

 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

FISCALIDADE 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116043539/details/maximized?serie=I&day=2018-08-14&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116043536/details/maximized?serie=I&day=2018-08-14&date=2018-08-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116068877/details/maximized?serie=I&day=2018-08-16&date=2018-08-01
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13723.pdf
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
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Encontram-se abertas as candidaturas para a  10.ª Edi-
ção do Troféu Português do Voluntariado ,  e decor-
rem até  15 de Outubro de 2018, de acordo com o Re-
gulamento do Troféu .  

As candidaturas são apresentadas exclusivamente 
através de formulário digital  e serão analisadas por 
um Júri independente, sendo os vencedores anuncia-
dos no Dia Internacional dos Voluntários (5 de Dezem-
bro), num evento organizado para assinalar esta im-
portante data comemorativa.   

O Troféu Português do Voluntariado  é atribuído anu-
almente pela Confederação Portuguesa do Voluntari-
ado (CPV),  mediante candidatura apresentada por or-
ganizações privadas com ou sem fins lucrativos, legal-
mente constituídas e sediadas em território nacional,  
e entidades públicas nacionais, e tem como finalida-
des homenagear o trabalho dos voluntários e incenti-
var a prática do voluntariado.  

 

Entre os objetivos  do Troféu Português do Voluntariado destacam -se: 

- Promover o voluntariado como exercício de cidadania ativa, de solidariedade e de dádiva, na 
construção do bem comu m; 

- Valorizar o voluntariado que contribua para a melhoria das condições de vida nas comunida-
des; 

- Divulgar boas práticas de voluntariado para potenciar a sua replicação e/ou a realização de 
novos projetos de voluntariado.  

O prémio consta de um troféu, consubstanciado numa peça de cristal, acompanhado de um 
certificado emitido no nome do vencedor. A organização proponente receberá também um cer-
tif icado, mencionando o nome do projeto associado ao(s) vencedor(es ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.box.com/s/ahm95aoyahimp2igv5i2tgfpifbqjtrh
https://app.box.com/s/ahm95aoyahimp2igv5i2tgfpifbqjtrh
https://goo.gl/forms/jUlL1O9U20tSvwXJ2
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 A Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto têm o prazer de convidar 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
É já no próximo dia 2 de setembro 

 
                   inscrições aqui 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

https://blog-do-pinhas.blogspot.com/2018/05/6-caminhada-solidaria-solar-do-mimo.htm
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A Santa Casa da Misericórdia de Bragança assinala, na semana de 18 a 22 de setembro de 
2018, o 4.º aniversário da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, resposta social desta ins-
tituição. 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, nomeadamente a “Semana da 
Saúde” e o “I Congresso Ibérico em Cuidados Continuados Integrados”, dia 21 de setembro, no 
Auditório Paulo Quintela. De salientar que neste primeiro congresso estão convidados oradores(as) 
e moderadores (as) de elevado reconhecimento técnico, científico e humano, nos mais diversos 

painéis. 

Mais informações e inscrições, aqui 
   

http://scm-braganca.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSCehxXdwm1V1m8kVxMKU6xQb9UgNi27BUZf-YTklHLVrFUQ/viewform
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Guia prático Disponibilizado 

Subsídio para Assistência a Neto  16-08-2018 

Subsídio por Risco Clínico Durante a Gravidez 16-08-2018 

Orçamento e Contas de Instituições Particulares de Solidariedade Social 13-08-2018 

Inscrição, Alteração e Cessação do Seguro Social Voluntário 13-08-2018 

 
 

 
 
Lar D.Pedro V, na Praia da Vitória, assinalou 156 anos de existência 
Açoriano Oriental-12/08/2018 
... destacando as valências de Serviço de Apoio Domiciliário, Residências Assistidas, Centro de Dia e o 
Clube de Saúde do Lar D. Pedro V, ... 
 
 

Novo regime jurídico reforça autonomia de pessoas com deficiência e ... 
SAPO 24-14/08/2018 
O novo regime jurídico do maior acompanhado, publicado hoje em Diário da República, reforça a autono-
mia das pessoas com deficiência e ... 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 (...) Ler mais  

 INSCRIÇÕES      e      PROGRAMA  

 IMPRENSA 

 DIVERSOS 

 SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/24025/3017_subsidio_assistencia_neto/0d2956f8-0716-44e2-86ae-9c8e100a8cf5
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/10152/24814/N42%20orcamento_contas_ipss/16ea2038-9d99-4c43-861e-8b02a80e482d
http://www.seg-social.pt/documents/10152/26105/1004_inscricao_admissao_cessacao_ssv/7c972a7c-7c05-4242-a9d0-244c6304da85
https://www.acorianooriental.pt/noticia/lar-d-pedro-v-na-praia-da-vitoria-assinalou-156-anos-de-existencia-291143
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/novo-regime-juridico-reforca-autonomia-de-pessoas-com-deficiencia-e-elimina-discriminacao
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBda3J9Qar9zrLP1yjY928odMW_J9ySUXDXrAhr-ldjGeymA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.ces.pt/storage/app/media/PROGRAMA%20FINAL_Natalidade.pdf
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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 

 
Lino Maia 

http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-saude-e-o-estado-o-sns-aos-40-anos

