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Encontro com dois Candidatos à Presidência da Republica 
21 de novembro 
 

Neste período pré-eleitoral para as Presidenciais, na sua sede, a CNIS já recebeu 

alguns candidatos que o solicitaram e vai favorecer encontros de dirigentes de IPSS 

com outros candidatos que também o solicitaram. 

 Por tudo aquilo que representa na promoção de um Portugal mais justo e solidário, é 

convicção da CNIS que o Setor Solidário deve ser uma das boas causas de um 

Presidente da República, pelo que deu conhecimento a todos os candidatos à 

Presidência da sua disponibilidade para, como cada um o desejar e antes do período 

propriamente eleitoral, ser estabelecido um compromisso de colaboração 

interinstitucional e de apoio, para a melhoria das respostas sociais e de saúde das IPSS 

às populações que servem. 

Assim e na sequência da decisão no Conselho Geral de 26 de Outubro de 2015 a CNIS 

convida os Senhores Dirigentes a participarem no Encontro com os Candidatos Dra. 

Maria de Belém Roseira e Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se realizará no 

próximo dia 21 de Novembro, no auditório da Ordem dos Carmelitas Descalços – 

Domus Carmeli, na Rua do Imaculado Coração de Maria, 17, em Fátima, com o 

seguinte programa: 

   10h30 - Dra. Maria de Belém Roseira 

   14h30 - Professor Marcelo Rebelo de Sousa 

 

 

 

 
Lembrança: 
 
Dia 14 de Novembro no hotel Cinquentenário em Fátima 
 
Assembleia Geral Ordinária da CNIS  -   9h45 
Assembleia Geral da CNIS sob a forma da Congresso – 11h30 
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Seminário “Eficiência Energética no Setor Social” 

A APCER e a CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade) vão realizar um semi-

nário subordinado ao tema “Eficiência Energética no Setor Social”, a decorrer na manhã do dia 16 de 

novembro de 2015, no Hotel Cinquentenário, em Fátima. 

O programa segue em anexo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No dia 23 de outubro, na Universidade do Minho, em Braga, Maria de Lurdes Pombo esteve a 
representar a CNIS nas I Jornadas Dificuldades Intelectuais e Envelhecimento Riscos e Desa-
fios, desenvolvendo o tema: Estratégias de intervenção no envelhecimento da pessoa com difi-
culdades intelectuais 
 
 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 X Encontro Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A FENACERCEI no âmbito do Projeto E9 – Empreendedorismo 9, cofinanciado pelo Programa 
de Financiamento a Projetos do INR, IP, promove o X Encontro Nacional de Cooperativas de 
Solidariedade Social nos dias 19 e 20 de novembro, nos Hotéis do Bom Jesus, em Braga. 
 
O representante da CNIS – Dr. João Dias - irá dinamizar a Oficina de Reflexão subordinada ao 
tema "Identidade Cooperativa e Identidade IPSS". 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO 



 

NOTÍCIAS À SEXTA 
13.11.2015 

 

 
Lei nº 13/2006 de 17 de Abril  
(alterada pela Lei 17-A/2006, de 26 de Maio e pelo Decreto Lei nº 255/2007, de 13.07) 
Transporte coletivo de crianças 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A certificação de veículos e condutores pelo IMTT deve ser feita nos termos das disposições da 

legislação acima descrita, muito especialmente os artigos 5º e 6º. 

De acordo com o Artigo 26º 
“Atividade acessória”  
No transporte de crianças título acessório, às pessoas coletivas sem fins lucrativos, cujo objeto 

social é a promoção de atividades culturais, recreativas, sociais e desportivas, não são aplicáveis 

os artigos 6.o, exceto a alínea b) do nº 1 (“Experiência de condução de, pelo menos, dois 

anos”), 8 (“Dos vigilantes”) e 13 (“Tacógrafos”), desde que o automóvel utilizado não tenha 

uma lotação superior a nove lugares, incluindo o do motorista”. 

Poderão consultar no site da CNIS em “Consultório Técnico- Fiscalidade” um texto sobre este assunto. 

 

 Lei n.º 103/2015, de 24 de Agosto   
 
Trigésima nona alteração ao Código Penal, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setem-
bro, transpondo a Diretiva 2011/93/UE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro 
de 2011, e cria o sistema de registo de identificação 
criminal de condenados pela prática de crimes con-
tra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual 

de menor; primeira alteração à Lei n.º 
113/2009, de 17 de setembro; primeira alte-

ração à Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e segunda 
alteração à Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto. 

 
Artigo 6.º  
Aditamento à Lei n.º 113/2009, de 17 de se-
tembro  
 
É aditado à Lei n.º 113/2009, de 17 de se-
tembro, o artigo 6.º, com a seguinte reda-
ção:  
Artigo 6.º  
Verificação anual  
 
O disposto no n.º 2 do artigo 2.º é aplicável 
ainda que o recrutamento tenha ocorrido em 
data anterior à entrada em vigor da presente 

lei e que perdurem durante a sua vigência.  
 

 
 
 Lei nº 113/2009, de 17 de Setembro 
  
Estabelece medidas de proteção de menores em 
cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conse-
lho da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso 

Sexual de Crianças. 

Extrato do Artigo 2.º  
Medidas de prevenção de contacto profis-
sional com menores 

1 - No recrutamento para profissões, empre-
gos, funções ou atividades, públicas ou priva-
das, ainda que não remuneradas, cujo exercí-
cio envolva contacto regular com menores, a 
entidade recrutadora está obrigada a pedir ao 
candidato a apresentação de certificado de 

registo criminal e a ponderar a informação 

constante do certificado na aferição da ido-
neidade do candidato para o exercício das 
funções.  
2 - Após o recrutamento a entidade emprega-
dora ou responsável pelas atividades está 
obrigada a pedir anualmente a quem exerce 
a profissão ou as atividades a que se refere o 
número anterior certificado de registo crimi-
nal e a ponderar a informação constante do 
mesmo na aferição da idoneidade para o exer-
cício das funções.  

 

LEGISLAÇÃO / RECORDANDO … 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1139&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1139&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/identificacao-criminal/legislacao/sections/files/identificacao-criminal/legislacao/lei-113-2009/downloadFile/file/Lei%20113-2009.pdf?nocache=1334683994.67
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Guião - CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) 
Despacho Normativo nº 96/89, de 21 e outubro; Guião Técnico CATL (Junho 1998) 
Protocolo de Cooperação 2015-2016 
Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo DL nº 33/2014, de 4 de 
março. 

 
Guião – Creche 
Portaria nº 262/2011, de 31 de agosto, alterada pela Portaria nº 411/2012, de 14 de dezembro 
 
Guião – Centro de Dia 
Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, 
de 4 de março 
 
Guião ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) 
Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, 
de 4 de março 
Portaria nº 67/2012, de 21 de março 
 
Guião SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) 
Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, 
de 4 de março 
Portaria nº 38/2013, de 30 de janeiro 
 

 

 

 Decreto-Lei 33/2014, de 4 de Março 

Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, que define o regime 

jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos 

por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional e procede à sua 

republicação. 

 

 Decreto-Lei nº 120/2015, de 30 de junho 

Estabelece os princípios orientadores e o enquadramento a que deve obedecer a cooperação 

entre o Estado e as entidades do setor social e solidário 

 

 Portaria 196-A/2015, de 1 de Julho 

Define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo específico da cooperação 

estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.) e as instituições particulares de 

solidariedade social ou legalmente equiparadas 

 

 

Cooperação e fiscalização entre o Estado e as IPSS 

                                  

Respostas Sociais 
           Enquadramento Legislativo 
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 Seminário “Inclusão Social”  
 
No âmbito da parceria da UDIPSS-BRAGA com a Comissão 

Arquidiocesana da Pastoral Social e da Mobilidade Humana, decorrerá 

no próximo dia 17 de novembro com início às 14h30m, no Auditório 

Vita, em Braga um seminário intitulado “Inclusão Social”. 

Os temas do Seminário são: Identidade Cristã das IPSS Canónicas e 
Protocolos e Apoios às IPSS Canónica 

 

 Sessão de esclarecimento sobre o novo quadro comunitário e 
a medida cheque formação  
 

Na sequência do Protocolo da UDIPSS-BRAGA com a F3M,  vai re-

alizar-se no próximo dia 17 de novembro, das 9h30m às 12h30m, 
uma sessão de esclarecimento gratuita sobre o novo quadro comuni-

tário de apoio e explicar a medida cheque formação, como meio de 
acederem a formação, potencialmente gratuita, em 2016. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 
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--------------------------------------------------------- 
Ações de formação e workshops 
---------------------------------------------------- 
 

No dia 11 de Novembro, tive início um ciclo de 12 ações de formação e os 4 workshops sobre 

demência, em que participarão 220 trabalhadores. 

As ações de formação destinam-se a trabalhadores indiferenciados e os workshops a técnicos. 

Estas ações resultam de uma parceira entre a Fundação Montepio, a Associação Alzheimer e a 

UDIPSS-Santarém. 

 

 

 

 

 

 

    2º Encontro de Gerontologia 

   Dia 20 de novembro, no Cine-Teatro Avenida 

   Uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco 
   Mais informações em http://gerontologia.scmcastelobranco.pt 

 

 

 

        II Seminário Acolhimento Residencial e Saúde Mental  

  No âmbito da Comemoração da Convenção dos Direitos das Crianças        
a APAC - Associação de Pais e Amigos de Crianças e a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos, estão a organizar II 
Seminário Acolhimento Residencial e Saúde Mental que terá lugar no 
Auditório da Câmara Municipal de Barcelos no dia 20 de Novembro 
de 2015. 

 

  Programa e inscrições http://apaccatseminario.wix.com/iiseminario 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 

http://apaccatseminario.wix.com/iiseminari
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 Palestra  “Direitos do Idoso” 

Dia 26 Novembro 2015, pelas 14h30 no auditório Municipal de 
Santa Marta de Penaguião. 

Dinamizadora: Dra. Paula Conceição (Diretora de Serviços da 

Fundação Dr. Carneiro de Mesquita) 

 

 

 

 

 

 Seminário “Respostas Sociais – Que desafios?”  

No dia 26 de Novembro, realizar-se-á no Auditório da Escola 
Superior de Turismo e Hotelaria de Seia o Seminário “Respostas 
Sociais – Que desafios?” organizado pelo Solar do Mimo e Centro 
Paroquial de Seia 
 
Para mais informações: tlf. 238 083 011 
E-mail: info@solardomimo.org

 

 

   Gala Solidária contra a Violência Doméstica 

A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança em 

parceria com a EAPN Portugal, vai levar a cabo, dia 1 de 

dezembro no Teatro Municipal de Bragança, uma Gala Solidária 

contra a Violência Doméstica. 

Os bilhetes podem ser adquiridos na ASMAB e no Núcleo distrital 

da EAPN, pelo preço simbólico de 3€. 
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Dia Mundial da Diabetes 2015 

Comemorações do Dia Mundial da Diabetes, assinalado a 14 

de novembro, visam sensibilizar para a doença. 

Para saber mais, consulte: 

Direção-Geral da Saúde - http://www.dgs.pt/ 

 

 

Lino Maia 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/eventos/diamundial+diabetes2015.htm
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/eventos/diamundial+diabetes2015.htm

