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 » BTE nº 44, de 29 de novembro de 2019    
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade - CNIS e a FNE - Federação Nacional da Educação e ou-

tros - Alteração salarial e outra e texto consolidado 
 
O presente acordo altera o CCT publicado no Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 25, de 8 de julho de 2016, alterado pelo acordo publicado no Bo-
letim do Trabalho e Emprego, n.º 36, de 29 de setembro de 2017, e pelo 
acordo publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 34, de 15 de se-
tembro de 2018. 

 
            
    
» Relatório de monitorização da RNCCI - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Inquérito ao Setor da Economia Social
 

Em 2018, nas famílias da economia social, os diri-
gentes de topo  
tinham na sua maioria licenciatura ou grau acadé-
mico superior 

 
Como e por quem são geridas as entidades que com-
põem a Economia Social, foi o que se pretendeu saber 
com um inquérito promovido pelo INE entre junho e se-
tembro deste ano, em colaboração com a CASES, 
tendo como referência o ano 2018. As entidades inqui-
ridas foram agrupadas em 5 grandes famílias - Coope-
rativas, Associações Mutualistas, Misericórdias, Funda-
ções e Associações com fins altruísticos. 
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http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2019/11/bte44_2019-CCT-com-a-FNE-1.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/Relatorio-de-Monitorizacao-RNCCI_2018.pdf
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=406943570&att_display=n&att_download=y
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Lançamento do Guia das Exigências em Esta-
belecimentos de Apoio Social e IPSS 
 
Dia: 3 de dezembro, das 10h às 17h, no Auditório 

do Centro Social Paroquial de Azambuja 
 
O lançamento e a apresentação deste guia terão lu-
gar durante a sessão formativa “Ações Inspetivas 
do ISS,I.P.”  
Mais informações aqui 
 
 
Campanha do Centro Comunitário Paroquial da  
Ramada 
 
Dia: 3 de dezembro 

O Centro Comunitário Paroquial da Ramada está a 
angariar fundos para a tão necessária remodelação 
da cozinha da Casa de Acolhimento Temporário 
para crianças e jovens (CAT), que acolhe crianças 
dos 0 aos 12 anos. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do Traba-
lho e da Formação Profissional 
 
Despacho n.º 11199/2019 - Diário da República n.º 229/2019, Série II de 2019-11-28 12 

Elegibilidade das pessoas em situação de sem-abrigo inscritas no IEFP, I. P., como desempregadas, sendo 
as mesmas equiparadas aos desempregados para efeitos de integração na medida Contrato-Emprego 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de Sensibilização e Educação para a  
Saúde e Rastreios - VIH/SIDA, Sífilis e Hepatites 
Víricas 
 
Dia: 4 de dezembro, pelas 14h30, na Casa das  

Glicínias, Porto. 
Uma iniciativa da “Benéfica e Previdente”  

 

 

» V Fórum Economia Social “"Respeitar o  
Passado, Garantir o Futuro" 
 
Dia: 5 de dezembro, na cidade de Coimbra, na 

Coimbra Business School ISCAC. 
O Forum é promovido pela Unitate - Associação 
de Desenvolvimento da Economia Social 
Inscrições aqui 
 

 
”Venda de Natal” da APPACDM de Castelo 
Branco 

 
Dia: 5 de dezembro, pelas 17h, na loja lateral à 

Praça Municipal de C. Branco 
 

 
"Concurso de Presépios 2019” 
 

Todos os interessados em concorrer deverão efe-
tuar a sua inscrição entre os dias 28 de Novembro 
e 16 de Dezembro, mediante preenchimento de Fi-
cha de Inscrição disponível nos serviços adminis-
trativos do Edifício Sede do CCQC ou através do 
www.ccqc.pt". 
 

Uma iniciativa do Centro Comunitário da Quinta da 
Conde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Votem na tombola A - “Bairro em Forma” promo-
vido pelo Pingo Doce e ao qual a Associação 
Reaprender a Viver, Bragança, se candidatou. 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://unitate.typeform.com/to/PV3flh
https://centrocomunitariodaramada.org/novidades.html
https://centrocomunitariodaramada.org/novidades.html
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126680214/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-11-28&date=2019-11-01&dreId=126673679
https://www.benefica-previdente.com/%5b~~%5d
https://pt-pt.facebook.com/pg/forum.economia.social/photos/?ref=page_internal
https://unitate.typeform.com/to/GeQgyj
https://www.ccqc.pt/
http://www.ccqc.pt/
http://rotass.cnis.pt/bairro-em-forma/
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Ministra diz que vai ser criada plataforma para 
identificar sem-abrigo em tempo real  
A plataforma, que faz parte da Estratégia Nacio-
nal para a Integração de Pessoas em Situação 
de Sem-Abrigo (ENIPSSA), e está a ser desen-

volvida ... 
 

Padre Lino Maia pede que atualização dos acor-

dos de cooperação acompanhe aumento do ...  
Entrevista conduzida por Ângela Roque (Renas-
cença) e Paulo Rocha (Ecclesia). Agência Eccle-
sia/MC. Falamos na véspera da Assembleia Geral 
da … 

 
Governo Regional vai aumentar respostas sociais em prol do envelhecimento ativo  

Face ao tema da Conferência, destacou que a Região foi pioneira no estatuto do Cuidador Informal e que 

será publicada, brevemente, a portaria .

 

 

Lisboa, Centro Ismaili 
4, 5 e 6 de Dezembro de 2019 
  
Link para programa - https://www.prismedica.pt/event/40o-con-
gresso-portugues-de-geriatria-e-gerontologia/ 

  

  

Consulta pública para avaliação da estratégia da união europeia em matéria de drogas (2013-2020) 
e do respetivo plano de ação 2017-2020 

Está aberta a consulta pública para avaliação da Estratégia da UE em matéria de Drogas e do respetivo 
Plano de Ação 2017 -2020. Todos os stakeholders nacionais estão convidados a participar nesta consulta, 
que decorrerá até 4 de fevereiro próximo 

O contributo para esta consulta pública poderá ser realizado através do preenchimento de um questioná-
rio on-line, disponível em português no seguinte link:   

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation 

 

 

 DIVERSOS 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2019/11/23/politica/noticia/ministra-vai-criada-plataforma-identificar-semabrigo-tempo-real-1894874&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ1MTQ5NjAxNzAyNjQ5MTM1ODYyGWExNDg1YjA0NGYzZDJhNWE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHvUOmaL57aa4nJWmCT18sIPpQ_fw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2019/11/23/politica/noticia/ministra-vai-criada-plataforma-identificar-semabrigo-tempo-real-1894874&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ1MTQ5NjAxNzAyNjQ5MTM1ODYyGWExNDg1YjA0NGYzZDJhNWE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHvUOmaL57aa4nJWmCT18sIPpQ_fw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://agencia.ecclesia.pt/portal/padre-lino-maia-pede-atualizacao-dos-acordos-de-cooperacao-acompanhe-aumento-do-salario-minimo-nacional/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYwNDgzNzI1MDM3MDczNTA3NTMyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGbegmOwHbZ75PukbBvHfHLfNA4qQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://agencia.ecclesia.pt/portal/padre-lino-maia-pede-atualizacao-dos-acordos-de-cooperacao-acompanhe-aumento-do-salario-minimo-nacional/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYwNDgzNzI1MDM3MDczNTA3NTMyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGbegmOwHbZ75PukbBvHfHLfNA4qQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.dnoticias.pt/madeira/governo-regional-vai-aumentar-respostas-sociais-em-prol-do-envelhecimento-ativo-JJ5496812&ct=ga&cd=CAEYACoTODQyMjU1ODU2Mjk0NzA4ODAwMTIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNEhw3_Gz1jPDNAdPatf9oSVWob-Pw
https://www.prismedica.pt/event/40o-congresso-portugues-de-geriatria-e-gerontologia/
https://www.prismedica.pt/event/40o-congresso-portugues-de-geriatria-e-gerontologia/
http://www.sicad.pt/pt/Paginas/detalhe.aspx?itemId=350&lista=SICAD_NOVIDADES&bkUrl=/BK
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation
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Inquérito Avaliação Externa Projeto Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social 

membros do Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) 

 

Como é do V/ conhecimento a CNIS tem em curso 

um Projeto no âmbito da Capacitação Institucional 

das Organizações da Economia Social membros 

do Conselho Nacional para a Economia Social 

(CNES), financiado pelo PO ISE – Programa Ope-

racional Inclusão Social e Emprego, do Portugal 

2020. 

Uma das atividades deste projeto é o funciona-

mento de um Gabinete de Apoio Técnico para 

robustecimento da capacitação institucional da 

CNIS, não só ao nível da sua capacidade de re-

presentação e negociação, mas igualmente de 

apoio às associadas, dotando-as de uma maior 

capacidade de resposta aos desafios que encon-

tram na sua gestão e para a melhoria do seu de-

sempenho.  

A avaliação externa das atividades do Projeto é 

obrigatória e imprescindível para a sua melhoria, 

assim como para a concretização dos indicadores 

de realização contratualizados. 

A Turnaround Social, entidade contratada para a 

realização da avaliação do Projeto, enviou um e-

mail às Instituições associadas, já apoiadas pela 

equipa técnica da CNIS, para resposta a um 

breve questionário de avaliação do serviço pres-

tado.  

A resposta das Instituições a este inquérito, cuja 

confidencialidade está totalmente assegurada, é 

extremamente importante para a melhoria do de-

sempenho do projeto pelo que apelamos a todas 

as associadas que recebam este e-mail, a partici-

pação no mesmo, até ao dia 30 de novembro. O 

inquérito é curto, com um número de questões re-

duzido, pelo que a resposta não tomará muito 

tempo. Os resultados serão exclusivamente utili-

zados no âmbito do projeto. 

Agradecemos a participação de todos. 

 
 
"Refletir, Construir, Partilhar - projeto de reflexão sobre temas determinantes para o exercício da 
missão das IPSS" 
Região Autónoma da Madeira25 e 26 de novembro de 2019  
 

No âmbito do previsto no Programa de Ação da 
CNIS para o ano de 2019, nos dias 25 e 26 de 
novembro, uma equipa da CNIS – constituída 
pelo vogal da Direção da CNIS, Pe. José Baptista, 
a assessora da Direção para a área da Coopera-
ção, Filomena Bordalo, e por um elemento do De-
partamento Técnico, Mafalda Jesus – em estreita 
colaboração com a União das Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social da Madeira (UI-
PSS - Madeira), promoveram a terceira edição da 
ação "Refletir, Construir, Partilhar – projeto de re-
flexão sobre temas determinantes para o exercí-
cio da missão das IPSS".  
A comitiva iniciou os trabalhos com a realização 
de uma reunião com a Direção da UIPSS – Ma-
deira, representada pela vice-presidente, Maria 
do Céu Carreira e pela vogal, Maria Cecília Ca-
chucho, onde foi possível refletir sobre o estado  

da Cooperação na Região Autónoma da Madeira 
(RAM), apreender as particularidades do seu fun-
cionamento e as dificuldades sentidas pelas insti-
tuições.  
Nas instalações da Escola da Associação Promo-
tora do Ensino Livre (APEL), no Funchal, com a 
participação de cerca de 50 participantes de insti-
tuições da RAM, realizou-se uma sessão com o 
tema “Identidade, Autonomia e Sustentabilidade 
das IPSS”, contando com as intervenções de Ma-
ria do Céu Carreira, vice-presidente da UIPSS – 
Madeira, Pe. José Baptista, vogal da Direção da 
CNIS e Filomena Bordalo, assessora da Direção 
da CNIS, tendo como objetivo refletir com os pre-
sentes a importância desta trilogia para o exercí-
cio da missão das instituições sociais.  
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Sendo objetivo desta deslocação conhecer a rea-
lidade da Cooperação na RAM e promover a arti-
culação interinstitucional no Setor Social e Solidá-
rio, no dia 26 a comitiva da CNIS e da UIPSS –  
Madeira – à qual se juntou a Secretária da Dire-
ção, Maria Giselda Gouveia –  foi recebida pela 
Secretária Regional de Inclusão Social e Cidada-

nia, Augusta Aguiar, tendo sido partilhadas por 
estas entidades as preocupações e desafios sen-
tidos ao nível da Cooperação, saindo reforçada a 
promessa de um trabalho em rede.  

Com intuito de sentir de perto o trabalho desen-
volvido pelas instituições, foram ainda realizadas 
visitas a duas associadas, a Santa Casa da Mise-
ricórdia do Funchal, com respostas na área das 
pessoas idosas e de apoio à comunidade, e a 
Fundação de Nossa Senhora da Conceição do 
Funchal, com respostas na área da infância e 
acolhimento residencial, que contribuíram em 
grande medida para o enriquecimento desta inici-
ativa. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lino Maia 
 


