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Considerando os pedidos de esclarecimento que têm sido colocados por parte de algumas 

Instituições associadas sobre o CCT em epígrafe, passamos a transcrever as “Notas” do BTE nº 

31 e que já tinham sido publicadas na Deliberação da Comissão Paritária, BTE nº 44, de 

29.11.2013: 

“Notas: 

CONVENÇÕES COLETIVAS 



 

NOTÍCIAS À SEXTA 
11.09.2015 

1- Os trabalhadores de apoio (ajudante de acção directa, ajudante de acção educativa, ajudante de estabele-

cimento de apoio a pessoas com deficiência, auxiliar de acção médica) que se encontrem posicionados na 

categoria de 1.ª mantêm essa categoria e a actual retribuição, acedendo, no entanto, ao nível imediatamente 

superior do anexo IV a partir do momento em que perfaçam cinco anos de bom e efetivo serviço na actual 

categoria de 1.º, contados a partir de 1 de Janeiro de 2012. 

Os trabalhadores das mesmas carreiras actualmente posicionados na categoria de 2.ª mantêm a referida 

categoria, progredindo, sem alteração nominal de categoria, ao nível imediatamente superior do anexo IV 

ao fim de cinco anos de bom e efetivo serviço nessa categoria, e progredindo à categoria de 1.ª após cinco 

anos de bem e efetivo serviço no nível referido. 

As admissões para estas carreiras serão efectuadas para a categoria de ingresso de 3.ª 

2- Os trabalhadores ajudante de cozinheiro que, contados desde 1 de Janeiro de 2012, perfaçam cinco anos 

de bom e efectivo serviço, ascendem automaticamente a ajudante de cozinheiro com mais de cinco anos. 

Os trabalhadores ajudante de cozinheiro com menos de cinco anos de serviço mantém essa categoria e 

actual retribuição, acedendo ao nível imediatamente superior do anexo IV, a partir do momento que perfa-

çam cinco anos de bom e efetivo serviço na actual categoria, contados a partir de 1 de Janeiro de 2012. 

As admissões para esta carreira são efectuadas para a nova categoria de ingresso. 

3- Os trabalhadores auxiliares de serviços gerais que, a partir de 1 de Janeiro de 2012, perfaçam cinco anos 

de bom e efetivo serviço serão remunerados pelo nível XVII do anexo IV. 

4- Os trabalhadores com a categoria de ajudante de acção directa , que tenham acordado o horário de tra-

balho normal semanal de quarenta horas, têm direito à retribuição correspondente aos níveis respectivos da 

tabela A do anexo V, acrescida de 8,1 %. 

5- Os trabalhadores com as categorias de ajudante de acção educativa, ajudante de estabelecimento de apoio 

a pessoas com deficiência, ajudante 

de ocupação e auxiliar de acção médica, que tenham acordado o horário de trabalho normal semanal de 

quarenta horas, têm direito à retribuição correspondente aos níveis respectivos da tabela A do anexo V, 

acrescida de 5,3 %.” 

 

 

 

 

 

 

 

LEI N.º 133/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 174/2015, SÉRIE I DE 2015-

09-0770196960 
Assembleia da República 

Cria um mecanismo para proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes 

 

 
 LEI N.º 135/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 174/2015, SÉRIE I DE 2015-09-0770196962 
Assembleia da República 

Criação da comissão especializada permanente interdisciplinar para a natalidade 

 
LEI N.º 136/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 174/2015, SÉRIE I DE 2015-09-0770196963 
Assembleia da República 

Primeira alteração à Lei n.º 16/2007, de 17 de abril, sobre exclusão da ilicitude nos casos de interrupção 

voluntária da gravidez - proteção da maternidade e da paternidade 

 
LEI N.º 137/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 174/2015, SÉRIE I DE 2015-09-0770196964 
Assembleia da República 

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, modificando o 

regime de exercício das responsabilidades parentais 
 

 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70196960/details/maximized?p_auth=UB3Q24am
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70196960/details/maximized?p_auth=UB3Q24am
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70196962/details/maximized?p_auth=UB3Q24am
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70196963/details/maximized?p_auth=UB3Q24am
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/519464/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70196964/details/maximized?p_auth=UB3Q24am
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1


 

NOTÍCIAS À SEXTA 
11.09.2015 

 

 
LEI N.º 141/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 175/2015, SÉRIE I DE 2015-
09-0870215245 
Assembleia da República 

Aprova o Regime Geral do Processo Tutelar Cível, e procede à primeira alteração à Lei n.º 103/2009, de 11 

de setembro, que estabelece o regime jurídico do apadrinhamento civil 
 

 

LEI N.º 142/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 175/2015, SÉRIE I DE 2015-
09-0870215246 
Assembleia da República 

Segunda alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro 
 

LEI N.º 143/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 175/2015, SÉRIE I DE 2015-
09-0870215247 
Assembleia da República 

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e o Código de 

Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e aprova o Regime Jurídico do Processo 

de Adoção 
 

LEI N.º 150/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 177/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1070241301 
Assembleia da República 

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e procede à primeira 

alteração à Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 73/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

177/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1070241302 

Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado aos estabelecimentos de ensino 

particular de educação especial que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2015-2016 

 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 74/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

177/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1070241303 
Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a cooperativas e associações de 

ensino especial e a instituições particulares de solidariedade social que celebrem contratos de cooperação para 

o ano letivo de 2015-2016 

 

LEI N.º 150/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 177/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1070241301 

Assembleia da República 

Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e procede à primeira 

alteração à Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 73/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

177/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1070241302 

Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado aos estabelecimentos de ensino 

particular de educação especial que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2015-2016 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 74/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

177/2015, SÉRIE I DE 2015-09-1070241303 

Presidência do Conselho de Ministros 

Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a cooperativas e associações de 

ensino especial e a instituições particulares de solidariedade social que celebrem contratos de cooperação para 

o ano letivo de 2015-2016 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215245/details/maximized?p_auth=u0T08dhN
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215245/details/maximized?p_auth=u0T08dhN
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489737/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215246/details/maximized?p_auth=zcycOF08
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215246/details/maximized?p_auth=zcycOF08
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581619/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215247/details/maximized?p_auth=zcycOF08
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70215247/details/maximized?p_auth=zcycOF08
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/521238/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241301/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/179571/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241302/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241302/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241303/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241303/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241301/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/477358/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/179571/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241302/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241302/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241303/details/maximized?p_auth=fxyINty2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/70241303/details/maximized?p_auth=fxyINty2
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DESPACHO N.º 10145-B/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 176/2015, 1º 
SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2015-09-0970237699 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinete do Secretário de 
Estado da Solidariedade e da Segurança Social 

Determina que, quaisquer alterações nos projetos do PARES, construídos ou em fase de conclusão, carecem 

sempre de autorização prévia por parte do Instituto da Segurança Social, IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10 de Setembro: 

 

O Conselho de Ministros autorizou a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a 

entidades promotoras das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico que 

celebrem contratos-programa para o ano letivo de 2015-2016. 

 

A despesa total autorizada é de aproximadamente 28,9 milhões de euros. 

 

As atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico são atividades de caráter facul-

tativas e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domí-

nios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia na educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Protocolos celebrados pela CNIS 

                              Consultar o site da CNIS. www.cnis.pt 

 

 

 

COMUNICADO CONSELHO DE MINISTROS 

 

https://dre.pt/application/file/70236434
https://dre.pt/application/file/70236434
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Candidaturas no âmbito do Programa Portugal 2020 
e no quadro da área da SAÚDE 

 

No contexto do Programa de Ação da CNIS, 

para 2015, constituem objetivos 

estratégicos, “apoiar as IPSS no exercício 

da sua missão solidária a fim de 

assegurarem a intervenção de proximidade 

com qualidade, inovação e 

sustentabilidade”, e “promover as 

negociações com as entidades do poder 

central e local”. 

Para tal é indispensável agir na preservação 
da sua natureza e autonomia, na afirmação 
da rede nacional de solidariedade e no 
reforço da cooperação interinstitucional. 
Este Programa de Ação foi elaborado no 
contexto de um novo quadro comunitário - 
Portugal 2020 - em que se pretende 
trabalhar para que a vertente da economia 
social solidária tenha efetivamente uma 
atenção e um reconhecimento cada vez 
mais relevantes e adequados à ação que 
desenvolvem. Por outro lado, o Programa 
de Ação reflete a natureza do Protocolo de 
Cooperação assinado para 2015 que 
envolve pela primeira vez, além da 
Segurança Social, a Educação e a Saúde. É 
pois no quadro dos objectivos estratégicos 
para 2015, que a CNIS procura melhorar 
cada vez mais o apoio às IPSS, no exercício 
da sua missão solidária, a fim de 
assegurarem e possuírem cada vez mais 
instrumentos e apoio, para a intervenção de 
proximidade que realizam com qualidade, 
inovação e sustentabilidade e, bem assim, 
contribuir para a capacitação contínua dos 
dirigentes, trabalhadores e voluntários.  
Neste contexto, informa-se o seguinte: 
 
A CNIS tem vindo a promover reuniões com 
vista ao estabelecimento  de parcerias, para 
um trabalho de investigação sobre as 
questões que se relacionam com a saúde 
das populações que as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
apoiam, procurando prosseguir, promover e 

melhorar um trabalho que vem realizando 
ao longo de anos.  
Torna-se efetivamente cada vez mais 
necessário ter um conhecimento 
aprofundado das principais patologias, 
problemas de saúde em geral e, 
consequentemente necessidades que 
decorrem de uma resposta cada vez mais 
abrangente, dada pelas IPSS a uma 
significativa parte da população, de todas as 
idades, com particular preocupação com os 
padrões demográficos e sociológicos 
actuais, que obrigam a uma mudança de 
paradigmas e ajustamentos das respostas 
no âmbito da proximidade, flexibilidade e 
multidisciplinaridade. 
As estratégias de organização, gestão e 
acompanhamento das populações e suas 
famílias, muitas delas prestadoras de 
cuidados, com fracos recursos e dispersas 
no espaço português e, também cada vez 
mais,  internacional, obrigam a um 
conhecimento cada vez mais profundo das 
populações envolvidas, no quadro das 
respostas das IPSS ao longo de todo o ciclo 
de vida.  
Constituem princípios gerais desta atuação: 
antecipar, prevenir, adaptar, rentabilizar, 
acompanhar, reabilitar, humanizar,  
qualificar, avaliar, inovar, respeito pela vida, 
dignidade, vontade, individualidade, 
privacidade, integridade  e intimidade das 
pessoas, respeito pelos Direitos Humanos e 
priorizar a manutenção da pessoa no seu 
meio habitual de vida, apoiando a 
diversificação das respostas em função das 
necessidades e dos níveis de dependências 
e favorecendo o estabelecimento de 
parcerias solidárias com as IPSS, no 
respeito pelas múltiplas diversidades 
ambientais, estruturais e conjunturais 
regionais e locais. 
Assim, a CNIS solicitou o apoio do Senhor 

Professor Doutor Manuel José Lopes, 

Director da Escola Superior de Enfermagem 

de S. João de Deus da Universidade de 

CANDIDATURAS 
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Évora e Director do Centro de Investigação 

em Ciências e Tecnologias da Saúde, que 

lidera uma equipa de investigadores que, 

tendo como enquadramento o Knowledge 

and Innovation Community EIT Health 

(https://eithealth.eu/) e a Universidade de 

Évora, decidiram propor um projeto, a 

candidatar ao Alentejo 2020, construído a 

partir de trabalhos já desenvolvidos pelos 

mesmos investigadores. 

O projeto designado Sm@rt KARE – 

Knowledge Aware Resident Elder, tem 

como objetivo contribuir para a resolução de 

um problema atual dos cuidados às pessoas 

idosas, e que se traduz na ausência de 

avaliação e planeamento integrado dos 

cuidados a pessoas idosas, 

independentemente do contexto em que se 

encontrem. 

Para contribuir para a resolução deste 

problema estes investigadores utilizam 

ferramentas construídas com base na 

Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - 

CIF, devidamente estruturadas numa 

plataforma tecnológica, a qual permitirá que 

as mesmas funcionem como sistemas de 

apoio à decisão. Pretende-se que este 

sistema seja utilizado por todos os serviços 

e/ou profissionais que prestem cuidados às 

pessoas idosas, contribuindo-se assim para 

a construção do processo único, e 

garantindo a continuidade de cuidados. 

Para o desenvolvimento deste ambicioso 

projeto contam com diferentes parceiros, de 

entre os quais se destacam, os Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), 

a Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, os Institutos Politécnicos de 

Portalegre e Beja e, decorrente da parceria 

que estamos estabelecendo, vir a incluir as 

Instituições de Solidariedade Social que 

prestem cuidados a pessoas idosas. 

Estas últimas serão solicitadas a colaborar 

em dois papéis e momentos distintos. Num 

primeiro momento, todas as IPSS do 

Alentejo que prestem cuidados a pessoas 

idosas serão solicitadas para colaborarem 

na validação do core set das pessoas 

idosas, o qual permitirá fazer o diagnóstico 

de funcionalidade dessa população. Num 

segundo momento, um grupo mais reduzido 

de IPSS serão selecionadas com o objetivo 

de terem um papel pro-activo no 

desenvolvimento da plataforma tecnológica. 

Este segundo grupo serão entidades co-

promotoras do projeto. 

Num futuro breve e através da candidatura 

a outro edital, pretendemos aprofundar o 

desenvolvimento desta plataforma e alargar 

o projeto a todo o país e envolver portanto 

todas as IPSS que queiram aderir. 

Dra. Maria João Quintela
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 

 

 

 

Construção Templo Ecuménico 

No dia 11 de Setembro, foi lançada a primeira pedra para a construção de um Templo Ecuménico 

do mundo universalista em Miranda do Corvo, o primeiro no mundo, e construído de raiz. É um 

monumento à tolerância e ao respeito pelos diferentes. 

O espaço, projetado pela Fundação ADFP, vai promover a reflexão e o diálogo inter-religioso. 

Com o objetivo de contribuir para uma cultura de Paz e de Tolerância, o Templo Ecuménico, 

aberto também a agnósticos e ateus, vai fomentar valores como a Verdade, o Amor e a Ética. 

Com boas práticas ligadas ao Envelhecimento Ativo 

 

 

ENGENHO RECONHECIDA COM PRÉMIO AGIR 2015 DA REN  

 

A Engenho receberá, no dia 17 de 

Setembro, às 11 horas, no Centro Cultural 

de Belém, um prémio resultado das boas 

práticas implementadas na área do 

envelhecimento ativo, numa cerimónia que 

será presidida por Rodrigo Costa, Chairman 

e CEO da REN. 

 O Prémio AGIR é uma iniciativa anual 

criada para apoiar projetos que dêem 

resposta a problemas sociais concretos que, 

no caso da Engenho, irá beneficiar utentes 

do Centro de Dia, Lar e Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

Este prémio, em que a Engenho será uma 

das 3 instituições contempladas, enquadra-

se na política de envolvimento com a 

Comunidade e Inovação Social da REN. 

É de referir que o projeto da Engenho foi 

selecionado pela REN, com o apoio técnico 

da Bolsa de Valores Sociais, como um dos 

3 melhores num universo de cerca 171 

candidaturas apresentadas a nível nacional. 
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I Fórum da Gondomar Social - O Acolhimento 

Terapêutico de Crianças e Jovens  

Dias: 8 e 9 de Outubro, no Pavilhão Multiusos de 
Gondomar. 

É mais uma 
iniciativa da 

Gondomar 
Social - 

Associação de Intervenção Comunitária, que 
tutela o Lar de Infância e Juventude 
Especializado «Coração d'Ouro» em problemas 
de comportamento e saúde mental.  

Pretendem criar um espaço de reflexão, estudo 
e partilha relativamente ao acolhimento 
institucional, em geral, e à importância de 
investir em práticas cada vez mais específicas e 
dirigidas às necessidades que as crianças e, em 
particular, os jovens revelam. Assim, este Fórum 
irá contar com a participação de ilustres 
palestrantes não só de todo o país, mas também 

internacionais, como é o caso do Prof. Richard 
Rollinson, conceituado palestrante na área do 
acolhimento residencial especializado junto de 
jovens com problemas de comportamento. 

As inscrições devem ser enviadas através 
do 
link: https://docs.google.com/forms/d/1cL

vBP9xdP___iJm4B7it8OfJ8t3FbU4leP4kaFu
8tis/viewform?usp=send_form 
  
Caso tenha problemas a preencher o formulário 
de inscrição poderá mandar os seguintes dados 

para o email: gondomarsocial@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cLvBP9xdP___iJm4B7it8OfJ8t3FbU4leP4kaFu8tis/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1cLvBP9xdP___iJm4B7it8OfJ8t3FbU4leP4kaFu8tis/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1cLvBP9xdP___iJm4B7it8OfJ8t3FbU4leP4kaFu8tis/viewform?usp=send_form
mailto:gondomarsocial@gmail.com
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INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

 

 

 

 

Feira das ONG sob o lema «Tenho o poder» 

Dias: de 8 a 11 de outubro, no Centro de Congressos do Estoril, Lisboa 

 

A Feira das ONG é uma iniciativa do Programa Cidadania Ativa / EEA Grants. 

 

A primeira Feira das Organizações Não Governamentais (ONG) irá decorrer no âmbito da oitava edição do 

Greenfest,  e o objetivo é dar ênfase à vertente social e ao papel que a comunidade e as suas organizações 

podem assumir numa sociedade sustentável. 

  

Nesta feira estarão representadas 150 ONG nacionais ligadas aos serviços sociais, à saúde, à defesa dos 

direitos humanos e à ajuda ao desenvolvimento. Cerca de metade destas organizações realiza projetos 

apoiados pelo Programa Cidadania Ativa da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). 
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Lino Maia 


