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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Portaria n.º 44/2020 - Diário da República n.º
33/2020, Série I de 2020-02-17
Portaria de extensão do contrato coletivo entre a
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios
e Serviços e outros

Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e da Educação e Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, da Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência e do Secretário de
Estado da Saúde
Despacho n.º 2244/2020 - Diário da República
n.º 33/2020, Série II de 2020-02-17
Constituição do grupo de trabalho para o Sistema
de Atribuição de Produtos de Apoio

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-GeraL

Declaração de Retificação n.º 7/2020 - Diário da República n.º 34/2020, Série I de 2020-02-18
Retifica a Portaria n.º 2/2020, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que regulamenta os
termos do reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei
n.º 100/2019, de 6 de setembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de
2020.
129300064

Feriados
CCT - IPSS

 CCT entre a CNIS e a FEPCES e outros
BTE nº 41/2019, de 9 de novembro
Cláusula 42ª – Feriados
Cláus. 66ª-Aª- Trabalho normal em dia feriado
 CCT entre a CNIS e a FNE e outros
BTE nº 44/2019, de 29 de novembro
Cláusula 40ª – Feriados
Cláus. 63ª - Retribuição de trabalho normal em dia feriado
 CCT entre a CNIS e a FNSTFPS
BTE nº 1/2020, de 8 de janeiro
Cláusula 40 – Feriados
Cláus. 63ª - Retribuição de trabalho normal em dia feriado

1— Deverão ser observados como feriados
obrigatórios os dias 1 de Janeiro, terçafeira de Carnaval, Sexta-Feira Santa, domingo de Páscoa, 25 de Abril, 1 de Maio,
Corpo de Deus (festa móvel), 10 de Junho,
15 de Agosto, 5 de Outubro, 1 de Novembro, 1, 8 e 25 de Dezembro e o feriado municipal.
2— O feriado de Sexta-Feira Santa poderá
ser observado noutro dia com significado
local no período da Páscoa.
3— Em substituição do feriado municipal
ou da terça-feira de Carnaval poderá ser
observado, a título de feriado, qualquer outro dia em que acordem a instituição e os
trabalhadores.
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5ª Edição do Prémio
BPI "la Caixa" Solidário
Um prémio para apoiar
projetos que promovam a
transição e reinserção na
vida ativa de jovens e
adultos em situação de vulnerabilidade social,
bem como a promoção das suas necessidades
básicas.
O Prémio Solidário é uma iniciativa conjunta do
BPI e da Fundação "la Caixa" e vai atribuir 750 mil
euros, para apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos, a executar em território
nacional.
As instituições podem consultar toda a informação e apresentar as suas candidaturas até 16 de
março, nos sites do BPI e da Fundação "la
Caixa".

ACM lança IV Edição FAPE - Fundo de Apoio à
Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC) - 2020-2021
Candidaturas até 09 de março
Sessões de Esclarecimento:
Sessão 1: Lisboa, dia 28 de fevereiro: 14h30 –
16h30, no Auditório do CNAIM.
Sessão 2: Coimbra, dia 03 de março: 11h00 –
13h00, em local a definir.
O(a)s interessado(a)s em participar nas Sessões, deverão fazer a sua Inscrição, através do email naci@acm.gov.pt, até ao dia 24 de fevereiro.
Toda a informação aqui

Toda a informação em bancobpi.pt e em
fundacaolacaixa.pt

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Seminário "Condições legais de Funcionamento das Respostas Sociais da
3ª Idade”
Dia: 5 de março, na Casa da Comunidade Sustentável
O seminário objectiva dotar os participantes de conhecimentos acerca do regime legal relativo às Respostas
Sociais na 3ª idade, em particular no que respeita às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI),
devendo conhecer as normas e legislação reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos
lares para idosos, assim como o respetivo regime sancionatório legalmente previsto.
Mais informações e inscrições aqui
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Formação "Férias, Faltas, Descansos, Horas Extra, Turnos, Banco de Horas"
Dia: 6 de março, das 09h00
Programa aqui
Inscrições obrigatórias aqui: https://docs.google.com/forms/d/1coNyW55qsg0QDzHmdc0m10KpXDbZUsVBDtZTyYkX-I/edit

ASAS de Santo Tirso
Apresentação dos resultados já alcançados do estudo diagnóstico realizado no Agrupamento de
Escolas da Trofa “Os Jovens e a Internet”
Dia: 20 de fevereiro, às 16h00, no auditório do Fórum Trofa XXI
O Go Offline é um projeto comunitário promovido pela ASAS, em parceria com a Câmara Municipal da Trofa
e tem como objetivos o estudo dos padrões de utilização do online e a intervenção no uso problemático e
dependência do online.
O Go Offline é uma oportunidade para, de forma sistemática, científica e crítica, refletir na relação que cada
pessoa mantém com as novas tecnologias de informação e a sua conciliação com a vida familiar, social,
profissional e escolar.
.

IMPRENSA
CASTELO BRANCO – Município vai entregar
Medalhas de Ouro no Dia da Cidade
... HUMANITAS – Federação da Deficiência Intelectual – e de Vogal da Direção da CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade ...

Distribuição de lucros só com beneficiário efetivo
Desde 1 de fevereiro, há um conjunto de instituições que se não estiverem inscritas no Registo
Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) têm a ...

IPSS. Quase metade em Portugal sobrevivem
com saldo negativo constante
IPSS. Quase metade em Portugal sobrevivem
com saldo negativo constante ... Em Portugal
existem mais de 3300 associações com estatuto
de IPSS.

Governo vai avançar com plano de contratação
de jovens ...
Governo vai avançar com plano de contratação de jovens qualificados para o setor social.
A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança ...

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

4

Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

NOTÍCIAS À SEXTA
21.02.2020
.2019

www.rotass.cnis.pt

.2019

DIVERSOS
» Extracto do Comunicado do Conselho de Ministros de 13 de fevereiro de 2020
“3. Foi aprovado o decreto-lei que adota as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de manter
o livro de reclamações eletrónico.
A partir das preocupações manifestadas pelos operadores económicos, em especial os de menor dimensão
e menos familiarizados com as tecnologias digitais, introduz-se um mecanismo prévio de notificação,
procedendo, de uma forma pedagógica, à integração da obrigação de possuir o livro de reclamações em
formato eletrónico no universo das obrigações das empresas”.

Jornadas Sócio-Caritativas
da Arquidiocese de Évora
2020
Dia: 29 de fevereiro de 2020
às 09:30 – 16:00
Local: Centro de Arte e Cultura - Fundação Eugénio de Almeida, Évora

Prevalência da demência |
Novo relatório da Alzheimer Europe 2019
Apesar da redução acentuada na prevalência da demência, de acordo com o novo relatório da Alzheimer Europe o número de pessoas com demência
na Europa deverá duplicar por volta de 2050

» ERSE apresenta vídeos sobre literacia energética
A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) criou vídeos educativos sobre três grandes temas que considera de particular relevância para o consumidor de energia, nomeadamente, para os consumidores que revelam maior
vulnerabilidade do ponto de vista da literacia energética.


Como ler uma fatura de eletricidade e gás natural;



Como mudar de comercializador;



Como posso resolver um conflito com o fornecedor de energia

Lino Maia
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