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I - Nas “Notícias à Sexta” de 14 de Setembro último, a CNIS levou ao conhecimento das suas Associadas 

a Informação de a seguir se transcreve: 
 
ACTUALIZAÇÃO SALARIAL PARA 2018 
 
A CNIS chegou a acordo com duas Frentes Sindicais quanto à alteração salarial para 2018, tendo sido 
enviados para publicação no BTE os textos que regulam essa alteração, que se sintetiza do seguinte modo: 
 
1 – O acordo de alteração das cláusulas relativas às remunerações foi obtido com as seguintes frentes 

sindicais: 
 

- com a FEPCES – Federação Portuguesa dos 
Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços, 
para revisão do CCT publicado no BTE, nº 39, de 
22 de Outubro de 2017; 

- com a FNE – Federação Nacional da Educação 
(Frente Sindical da UGT) para revisão do CCT 
publicado no BTE, nº 25, de 8 de Julho de 2016, 
alterado pelo acordo publicado no BTE, nº 36, de 
29 de Setembro de 2017 

 
2 – Os valores de remunerações objecto de acordo, e que deverão ser praticados pelas Instituições, são os 

seguintes: 
 
            Tabela A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÍVEL RM 

1 1.201,00 € 

2 1.120,00 € 

3 1.055,00 € 

4 1.007,00 € 

5 956,00 € 

6 907,00 € 

7 857,00 € 

8 809,00 € 

9 761,00 € 

10 712,00 € 

11 663,00 € 

12 626,00 € 

13 612,00 € 

14 602,00 € 

15 592,00 € 

16 588,00 € 

17 584,00 € 

18 580,00 € 
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3 – Tais valores são devidos a partir de 1 de Julho de 2018. 
 
4 – O critério que presidiu às alterações acordadas 

consistiu na manutenção da diferenciação sala-
rial pré-existente entre os Níveis XIII e XVIII da 
Tabela A, sendo certo que os Níveis XIV a XVIII 
da mesma Tabela A tinham ficado indiferencia-
dos, isto é, com o mesmo valor, por força da ac-
tualização da Remuneração Mínima Mensal Ga-
rantida para o ano de 2018; por uma actualiza-
ção do Nível XII, que reduziu  

 
 
 

 
        para 10,00 euros a diferença relativamente ao 

Nível XIII; e, finalmente, pela aplicação de uma 
percentagem de actualização de 0,8%, com 
arredondamento, para os Níveis I a XI da Ta-
bela A. 

 
5 – Foi já remetido ao Ministério do Trabalho, Em-

prego e Solidariedade e Segurança Social pe-
dido de emissão de portaria de extensão rela-
tivamente ao acordo de alteração salarial com 
a FEPCES, nos termos acima indicados.

 
 

II – Entretanto, foram já publicados no BTE os textos respectivos, e relativos, como se referiu, às remune-
rações a praticar a partir de 1 de Julho de 2018. 

 
A alteração salarial relativa ao CCT com a FNE foi 
publicada no BTE, nº 34, de 15 de Setembro de 
2018. 
 
A alteração salarial relativa ao CCT com a FEPCES 
foi publicada no BTE, nº 35, de 22 de Setembro de 
2018. 
 
Sucede que, no que respeita a esta segunda pu-
blicação – CCT entre a CNIS e a FEPCES -, o 
texto publicado no BTE não corresponde ao 
texto assinado por ambas as partes subscrito-
ras do acordo de revisão. 
 
Com efeito, os textos escritos do acordo de revi-
são e assinados pelas partes contratantes pre-
veem a vigência da Tabela A de Remunerações 

a partir de 1 de Julho de 2018, enquanto a publi-
cação no BTE refere 1 de Janeiro de 2018. 
 
A CNIS não encontra explicações para a referida 
gralha de publicação, tendo sido já solicitada pela 
FEPCES aos Serviços competentes do Ministério 
do Trabalho a respectiva rectificação, que tais Ser-
viços asseguram será publicada num dos próximos 
números do BTE.   
 
Nesse sentido, a CNIS recorda que as Instituições 
deverão actuar de acordo com as indicações 
dadas no “Notícias à Sexta” de 14 de Setembro 
de 2018, sendo os novos valores de remunera-
ções devidos, em relação a ambos os CCT refe-
ridos, apenas a partir de 1 de Julho de 2018. 
 

 
 

 
 
BTE nº 34 de 15 de setembro de 2018 
Contrato coletivo entre a CNIS e a FNE - Alteração salarial e outra 
 
        Descarregar ficheiro 

 
 
BTE nº 35 de 22 de setembro de 2018 
Contrato coletivo entre a CNIS e a FEPCES - Alteração salarial  
 
        Descarregar ficheiro 

http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2018/bte34_2018.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2018/bte35_2018.pdf
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Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

 
Aviso n.º 13745/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26 116506186 
Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural, a vigorar no ano civil 
de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Festa da Vida 
 
Inserido no seu programa de atividades, a União das IPSS-
Madeira irá levar a efeito, na sequência dos anos anterio-
res, o quinto encontro da Pessoa Idosa, denominada V 
Festa da Vida. Foram convidadas todas as pessoas que 
frequentam as Instituições da área da Terceira Idade, esta-
tais, IPSS’s e Misericórdias. 
 
Este encontro será no dia 12 de Outubro, entre as 10.30 
h e as 16 h., no Parque Desportivo de Água de Pena (por 
baixo do aeroporto), com o seguinte programa: 
 
-10.30 h. Acolhimento 
-11 h. – Eucaristia 
-12.30 h. Almoço 
-14.30 h. – Discurso e Tarde Recreativa 
-16 h. – Encerramento 

 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116506186/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-26&date=2018-09-01&dreId=116506175
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Festa das Oferendas 
  
 
5,6 e 7 de outubro   |   22h00  
  
Estrada da Fonte Santa nº 2, em A dos Negros 
 
A Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de A-dos-Negros re-
aliza anualmente, desde a sua fundação, a Festa das Oferendas, tendo como 
finalidade angariar fundos que permitam renovar os equipamentos e propor-
cionar a melhoria dos serviços prestados a todos os  utentes e colaboradoras. 
 
Saiba mais em: www.ads-fan.org   I  www.facebook.com/adsfan.ipss 

 
 
  
 

1ªs. Jornadas Sociais do sob o tema “Os Desafios Social no concelho 
de Palmela” 
 
10 de outubro   I   09h00 
 
 Biblioteca Municipal de Palmela 
 
Estas Jornadas integram as comemorações do 44º aniversário do Centro 
Social de Palmela. 
 

 
 
 
 

XXI Fórum de Apoio ao Doente Reumático“Novas Tecnologias na Saúde” 
 

 
13 de outubro   I    
 
Auditório do Centro Cultural de Carnide (Bairro Padre Cruz, Lisboa) 
 
É uma iniciativa da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e conta 
com a participação multidisciplinar de especialistas, é um espaço de partilha 
de informação entre palestrantes e moderadores, maioritariamente profissio-
nais de saúde, e os doentes, os cuidadores e a comunidade em geral. 
Poderá encontrar toda a informação (programa, inscrição online e mapa de              
localização) AQUI. 

http://www.ads-fan.org/
http://www.facebook.com/adsfan.ipss
https://clds3gpalmela.pt/author/clds/
https://clds3gpalmela.pt/author/clds/
http://www.lpcdr.org.pt/noticias-eventos/346-xxi-forum-de-apoio-ao-doente-reumatico
https://www.facebook.com/516603815165067/photos/516603908498391/
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Uma iniciativa da Unitate – Associação de Desenvolvimento da Econo-
mia Social   
 
O programa pode ser consultado aqui 
A inscrição neste evento poderá ser realizada online, clicando aqui. 

 
 

 
 
 
 
 
Governo lança financiamento de sete milhões de 
euros para .. 
 
O Governo lançou um programa de financia-
mento de projetos de conciliação e igualdade de 
género, no valor de sete milhões de euros, ... 
 

Natalidade: CDS quer um entendimento com to-
dos os partidos  
... propõe que passem a estar isentas de IVA to-
das as creches (ao contrário do que se passa 
atualmente, uma vez que só acontece com as 
IPSS). 
 

 
Câmara de Lisboa vai realizar estudo sobre saúde mental nas escolas 
A Câmara Municipal de Lisboa vai realizar um estudo epidemiológico sobre saúde mental infantojuve-
nil, nas escolas da capital, previsto para ... 
 
 
 
 

 

Troféu Português do Voluntariado 

Encontra-se aberto até 15 de Outubro de 2018 o período de apresentação de candidaturas à 10.ª Edição 
do Troféu Português do Voluntariado. 
As candidaturas são apresentadas exclusivamente através de formulário digital e serão analisadas por um 
Júri independente, sendo os vencedores anunciados no Dia Internacional dos Voluntários (5 de Dezem-
bro). 
Regulamento do Troféu 

 

 DIVERSOS 

 IMPRENSA 

https://pt-pt.facebook.com/forum.economia.social/
https://unitate.typeform.com/to/piCzh8
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-lanca-financiamento-de-sete-milhoes-de-euros-para-igualdade-de-genero
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=governo-lanca-financiamento-de-sete-milhoes-de-euros-para-igualdade-de-genero
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-25-Natalidade-CDS-quer-um-entendimento-com-todos-os-partidos&ct=ga&cd=CAEYAioUMTI5MjIzMTAxMjY2OTgwODMzNTQyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHUPJYugv8FwuB2nS6z0VEcjdu8Eg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-25-Natalidade-CDS-quer-um-entendimento-com-todos-os-partidos&ct=ga&cd=CAEYAioUMTI5MjIzMTAxMjY2OTgwODMzNTQyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHUPJYugv8FwuB2nS6z0VEcjdu8Eg
https://www.jn.pt/local/noticias/lisboa/lisboa/interior/camara-de-lisboa-vai-realizar-estudo-sobre-saude-mental-nas-escolas-9910517.html
https://goo.gl/forms/jUlL1O9U20tSvwXJ2
https://app.box.com/s/ahm95aoyahimp2igv5i2tgfpifbqjtrh
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Seminário “Como comunicar projetos apoiados por fundos da União Europeia”  

Realiza-se no dia 3 de outubro de 2018, entre as 14h00 e as 17h30, no auditório do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, I.P. na Avenida do Brasil 101, 1700-066 Lisboa. 
  
O Seminário é dirigido a beneficiários e potenciais beneficiários do Portugal 2020, em especial, gesto-
res/as e responsáveis de comunicação dos projetos apoiados por fundos da União  
Consulte o programa do evento e efetue a sua inscrição gratuita. 

 
 
1º Seminário Internacional “Inovar Autismo - Associação de Cidadania e Inclusão”   
- Inclusão e direitos Humanos dos conceitos às práticas -  
 
Dia 20 de outubro, no auditório municipal de Pinhal Novo 
 
Serão abordados os principais temas em agenda nesta área como a autodeterminação, vida Indepen-
dente e direitos humanos das pessoas com deficiência, os desafios da inclusão ao longo do ciclo de vida e 
a nova legislação da escola inclusiva em Portugal. 

Inscrições através do seguinte link:  https://goo.gl/forms/qIgH16koZFSECuMQ2 

 

Inscrições abertas para a 

7.ª edição da Pós-Graduação em Gestão de  
Organizações de Economia Social 

 

Informação completa aqui 

 

 

Dia Internacional das Pessoas Idosas – 1 de outubro 

O tema designado pela Organização das Nações Unidas para celebrar o 
Dia Internacional das Pessoas Idosas em 2018, é dedicado à celebração 
dos mais idosos, que, em todo o mundo, lutaram e dedicaram a sua vida à 
defesa dos Direitos Humanos. 
 
De acordo com a ONU, “os mais idosos lutadores pelos Direitos Humanos, 
de hoje, nasceram próximo da data da adoção da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, em 1948, sendo tão diversos como as sociedades em 
que vivem”. 

 
 
                                                                                                                           Lino Maia 

https://maps.google.com/?q=Avenida+do+Brasil+101,+1700-066+Lisboa&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+do+Brasil+101,+1700-066+Lisboa&entry=gmail&source=g
http://www.adcoesao.pt/sites/default/files/noticias/programacompleto_seminarioadc03102018.pdf
http://www.adcoesao.pt/content/como-comunicar-projetos-apoiados-por-fundos-da-uniao-europeia
https://goo.gl/forms/qIgH16koZFSECuMQ2
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoes-economia-social

