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» REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFECTIVO (RCBE) 

 

Na sequência das informações prestadas no “Notícias 

à Sexta” de 19 de Abril e de 21 de Junho do corrente 

ano, sobre a eventual aplicabilidade às IPSS da obri-

gatoriedade de proceder ao Registo de Beneficiário 

Efectivo, nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de 

Agosto, da Lei nº 89/2017, de 21 de Agosto e da Por-

taria nº 233/2018, de 21 de Agosto, vem a CNIS infor-

mar as suas associadas do seguinte: 

1 – Foi publicada com data de hoje, no Diário da Re-

pública, a Portaria nº 200/2019, de 28 de Junho, que 

altera os prazos para a declaração inicial das entida-

des sujeitas ao RCBE, passando o termo desses pra-

zos a ser os seguintes: 

a) Entidades sujeitas a registo comercial (o que 

inclui, em princípio, as cooperativas de solida-

riedade social) – até 31 de Outubro de 2019. 

b) Demais entidades (o que inclui, em princípio, 

associações de solidariedade social, funda-

ções de solidariedade social, associações mu-

tualistas, Irmandades da Misericórdia, Institu-

tos de Organizações ou Instituições da Igreja 

Católica) – até 30 de Novembro de 2019. 

 

2 – A ASAE remeteu à CNIS a resposta ao pedido 

de clarificação que lhe fora enviado, confirmando o 

entendimento que a CNIS vem defendendo – que é 

mister a Comissão de Coordenação das Políticas 

de Prevenção e Combate ao Branqueamento de 

Capitais e Financiamento do Terrorismo definir pre-

viamente que tipo de entidades deve ser abrangido 

pela qualificação de organizações sem fins lucrati-

vos, para os efeitos do capítulo X da Lei nº 83/2017, 

de 18 de Agosto. 

Este mesmo aspecto é invocado como fundamento 

para a prorrogação dos prazos no texto introdutório 

da Portaria nº 200/2019, de 28 de Junho. 

3 – Publica-se em anexo, o ofício de resposta da ASAE.  
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122747585/details/maximized


  

 
 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
    
 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

28.06.2019 

 

.2019 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 
2 

 

 

Destinatários:   Dirigentes e técnicos das IPSS associadas 

Local:        Instituto D. Francisco Gome (Casa dos        
Rapazes), em Faro 

 

09:00  -     Credenciação e acolhimento 

09:30  -     “Os Riscos Profissionais: Sua Prevenção” 

 
                   Oradoras:  Engª Rita Ferreira e Engª Tânia Simões 
 
                    
 
 
 
14:00  -     Credenciação e acolhimento  

14:30  -     “Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar” 

 
                    Orador: Dr. Pedro Nabais 
 
Objetivos: Prevenção do cumprimento da legislação reguladora do 
exercício das atividades económicas, nomeadamente na área alimentar 
 
 

 
A CNIS na prossecução das suas iniciativas e dando cumprimento ao seu plano de atividades para 

2019, vai levar a efeito no dia 27 de junho, em Lisboa, duas Ações de Informação e Esclarecimento, 

uma em parceria com a ACT e outra com a ASAE, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Inscrição gratuita aqui 

                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

                                                         » Inscrição gratuita, aqui 
 

 

                                   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFGJhoJShwQgj7vzNz5yGuIgCzO_x1SSCRzltuWR6i-RLsGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_6sqcbZCGBUgxBbVqE21LeaiC4R9Zd6q6CV70movw22n5rQ/viewform
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Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social 
 
Portaria n.º 197/2019 - Diário da Repú-
blica n.º 120/2019, Série I de 2019-06-
26 
Portaria de extensão das alterações do 
contrato coletivo entre a Confederação 
Nacional das Instituições de Solidarie-
dade - CNIS e a Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores em Fun-
ções Públicas e Sociais – FNSTFPS. 

 

 

 

 
 

 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação 
e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 191/2019 - Diário da República n.º 
118/2019, Série I de 2019-06-24 
Regula a prova da situação escolar para efeitos de atri-
buição e manutenção do abono de família para crian-
ças e jovens e da bolsa de estudo, bem como da atri-
buição das prestações por morte e manutenção da 
pensão de sobrevivência do regime geral de segu-
rança social. 

 

Extrato da Portaria de Extensão: 

 

Artigo 1.º 
 
1 - As condições de trabalho constantes das altera-
ções do contrato coletivo entre a Confederação Na-
cional das Instituições de Solidariedade - CNIS e a 
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhado-
res em Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS, pu-
blicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 47, 
de 22 de dezembro de 2018, são estendidas no terri-
tório do continente: 
 
a) Às relações de trabalho entre instituições particu-
lares de solidariedade social não filiadas na confede-
ração outorgante que prossigam as atividades regu-
ladas pela convenção, exceto as santas casas da mi-
sericórdia, e trabalhadores ao seu serviço das profis-
sões e categorias profissionais nela previstas; 
 
b) Às relações de trabalho entre instituições particu-

lares de solidariedade social filiadas na confedera-
ção outorgante que prossigam as atividades regu-
ladas pela convenção e trabalhadores ao seu ser-

viço, das referidas profissões e categorias profissio-
nais, não representados pela associação sindical 
outorgante. 
 
2 - A presente portaria não é aplicável aos trabalha-
dores filiados no SEP - Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses, nem a trabalhadores filiados nos sin-
dicatos representados pela FENPROF - Federação 
Nacional dos Professores, pela FESAHT - Federa-
ção dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Be-
bidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e pela 
FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos 
do Comércio, Escritórios e Serviços. 
 
3 - As retribuições das tabelas salariais inferiores à 
retribuição mínima mensal garantida apenas são 
objeto de extensão nas situações em que sejam su-
periores à retribuição mínima mensal garantida re-
sultante de redução relacionada com o trabalhador, 
de acordo com o artigo 275.º do Código do Traba-
lho. 

 
Artigo 2.º 
 
1 - A presente portaria entra em vigor no quinto dia 
após a sua publicação no Diário da República. 
 

2 - A tabela salarial e cláusulas de natureza pecu-
niária previstas na convenção produzem efeitos a 
partir de 1 de junho de 2019. 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122686174/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122686174/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122686174/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122651142/details/maximized?serie=I&day=2019-06-24&date=2019-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122651142/details/maximized?serie=I&day=2019-06-24&date=2019-06-01
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Ga-
binete da Secretária de Estado da Segurança So-
cial 
 
Despacho n.º 5894-A/2019 - Diário da República 
n.º 120/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-
26  
Estabelece e regula a atribuição de um apoio de na-
tureza social, no âmbito do subsistema de ação so-
cial, destinado à alimentação das crianças que se en-
contrem a frequentar uma ama integrada no Instituto 
da Segurança Social, I. P. 

   Finanças e Justiça 
 

Portaria n.º 200/2019 - Diário da República 
n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28 

 
Estabelece os prazos para a declaração inicial 
do RCBE e revoga os artigos 13.º e 17.º da Por-
taria n.º 233/2018, de 21 de agosto 

 
 
 
 
 

 
 

 
» Novo Aviso n.º POISE-32-2019-17 
T.O 3.10 - Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social (CLDS 4G 
Prazo de candidaturas I até 28.agosto.2019 
 

» Lisboa 2020 alarga prazo do concurso 
para Creches PDCT-AML até 31-10-2019 
Consulte o Aviso LISBOA-42-2019-03 alteração 
 

 
» A Fundação ”la Caixa” lança a segunda convo-
catória da iniciativa Promove, destinada à dina-
mização das regiões portuguesas de fronteira. 
Prazo para candidaturas I até 31 de julho  
Promovemos o desenvolvimento económico das 
regiões do interior do país. 

Ver promove. Regiões fronteiriças aqui 

 

» Prémio Direitos Humanos 2019 
 
Prazo para candidaturas | até 31 de julho 
O Prémio Direitos Humanos, aprovado pela As-
sembleia da República, destina-se a reconhecer 
e distinguir o alto mérito da atividade de organiza-
ções não-governamentais ou o trabalho, indivi-
dual ou coletivo, de cidadãos portugueses ou es-
trangeiros, designadamente literário, científico, 
histórico ou jurídico, jornalístico ou audiovisual. 
Ler mais »»» 

 

 
Aviso LISBOA-43-2019-12 
PEDU: PI 9.8 Zonas Desfavorecidas - Aviso 
2019 
Prazo de candidaturas:  I  até 31 de outubro de 
2019 
 
 
 
 

» Prorrogados 3 Avisos | Instrumentos específicos 
de proteção das vítimas e de acompanhamento 
de agressores na violência doméstica 
 
A Autoridade de Gestão do PO ISE informa que o 
prazo para submissão de candidaturas à Tipolo-
gia de Operações 3.17 - “Instrumentos específi-
cos de proteção das vítimas e de acompanha-
mento de agressores na violência doméstica” 

 
 
» Novo regulamento das Medidas Contrato-Emprego e Contrato-Geração 
  Prazo de candidaturas  I  20 de julho de 2019 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122709357/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122709355
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122709357/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122709355
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122709357/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122709355
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122747585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122747585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116130016/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116130016/details/normal?l=1
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/93941/Aviso_TO3.10_POISE-32-2019-17_v1.pdf/418c3b66-bc60-4198-82fe-73380ce9ddc1
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/https:/lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=555&fileName=Lisboa_42_2019_03_altera__o.pdf
https://fundacaolacaixa.pt/pt/outros-projetos/promove-regioes-fronteiricas/concurso-2019
https://www.parlamento.pt/Paginas/2019/junho/premio-direitos-humanos.aspx
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=86&fileName=LISBOA_PEDU_2019_ISE_vf.pdf
http://poise.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/shVvwTnU78Vn/content/prorrogados-3-avisos-instrumentos-especificos-de-protecao-das-vitimas-e-de-acompanhamento-de-agressores-na-violencia-domestica
http://poise.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/shVvwTnU78Vn/content/prorrogados-3-avisos-instrumentos-especificos-de-protecao-das-vitimas-e-de-acompanhamento-de-agressores-na-violencia-domestica
http://poise.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/shVvwTnU78Vn/content/prorrogados-3-avisos-instrumentos-especificos-de-protecao-das-vitimas-e-de-acompanhamento-de-agressores-na-violencia-domestica
https://www.iefp.pt/noticias?item=9301893
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UIPSS – LEIRIA 
Sessão de Esclarecimento dupla: “Regime do Maior Acompanhado” e  
“Contrato Coletivo de Trabalho” 
 
Data: 02 de julho 
Local: Rua Camilo Santos Barata, nº 3, Cruz d’Areia, Leiria 
 

Inscreva-se aqui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
13ª Maratona “Rota do Baixo Mondego” 
 
30 de junho 
 
Prova organizada pela Casa do Povo de Abrunheira, com trilhos de rara 
beleza paisagística, muitos deles só conhecidos pelos próprios atletas uma 
vez que os lugares de difícil acesso só podem ser percorridos desta forma, 
sendo curiosamente esse um dos privilégios de quem pratica esta modali-
dade. 
Inscrição aqui 
 
 
 
Cocktail Dinatoire 
 
 
5 de julho   I   18h00 
 
Uma organização das ASAS (Santo Tirso) e com o apoio do Cidanay Santo 
Tirso, que convidam para um fim de tarde especial. 
Mais informações aqui 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Qy-Z1U0HzDlx4he60hPr3u72dwT1Ci5rt59MgkzIRQJ6LA/viewform
http://cpabrunheira.org/
https://www.bttmanager.com/Eventos/13-maratona-rota-do-baixo-mondego/437
https://pt-pt.facebook.com/ASAS.ASSOCIACAO.SOLIDARIEDADE.ACAO.SOCIAL/
http://www.asassts.com/
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ASSOL FEST 
 
 
5 e 6 de julho 
 
Largo da Feira em oliveira de Frades 
 
Uma iniciativa da ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões, 
por ocasião do seu 30º aniversário 
 
 
 
 
Festa do Padroeiro do Bairro S. Domingos 
 
7 de julho   I   11h00 
 
 
Uma iniciativa do Centro Social 6 de Maio (Amadora), dia em que a IPSS 
celebra o 44º aniversário da independência de Cabo Verde e de S. Tomé e 
Príncipe e o encerramento das atividades do ano letivo 2018-2019 
 
Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco (AACCB), vai 
trazer ao encontro da população Albicastrense o Projeto "(Des)Igualdades 
que (En)Cantam, 4º Edição” que terá lugar no dia 14 de Julho, pelas 14h30 
no Cine Teatro Avenida de Castelo Branco. 
Consistirá na demonstração pública das capacidades de artistas com defi-
ciência através de um verdadeiro espectáculo Musical “Alice no País das 
Maravilhas” cofinanciado pelo INR I.P. 
 
 
 

 

 
» Frota Solidária: acelerar a inclusão e travar as 
desigualdades  
O projeto Frota Solidária arrancou em 2008 como 
resposta da Fundação Montepio a uma necessi-
dade já sinalizada por entidades da economia ... 
 

» Fundação “la Caixa” e BPI destinam 50 milhões 
para a ação social em Portugal  
Em 2018, a atuação da Fundação “la Caixa”, em 
conjunto com o BPI, financiou com mais de 15 
milhões de euros projetos sociais, culturais, ... 

 
? Oito instituições da área do VIH exigem ao Estado 
82 mil euros em dívida  
Oito instituições de solidariedade social que atuam 
na área do VIH/sida exigem ao ... ao PROCOOP 
[Programa de Celebração ou Alargamento de 
Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento 
de Respostas Sociais] , tudo tem ... 

» Novas ordens dos fisioterapeutas e assistentes 
sociais ...  
 

Novas ordens dos fisioterapeutas e assistentes 
sociais aprovadas no Parlamento. Falta apenas 
a votação final global no Parlamento para que ... 

 

 

 IMPRENSA 

http://www.cs6maio.pt/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/economia-social/detalhe/frota-solidaria-acelerar-a-inclusao-e-travar-as-desigualdades&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAyNjM3MDA4MjgwNDA0NTgzMDAyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHDAtC7nT0Bph5n1hJRVaaw5teD9A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/economia-social/detalhe/frota-solidaria-acelerar-a-inclusao-e-travar-as-desigualdades&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAyNjM3MDA4MjgwNDA0NTgzMDAyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHDAtC7nT0Bph5n1hJRVaaw5teD9A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://expresso.pt/economia/2019-06-27-Fundacao-la-Caixa-e-BPI-destinam-50-milhoes-para-a-acao-social-em-Portugal&ct=ga&cd=CAEYAioUMTAyNjM3MDA4MjgwNDA0NTgzMDAyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFbx4o4JQZwRayqoGqqE1rD55B9GA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://expresso.pt/economia/2019-06-27-Fundacao-la-Caixa-e-BPI-destinam-50-milhoes-para-a-acao-social-em-Portugal&ct=ga&cd=CAEYAioUMTAyNjM3MDA4MjgwNDA0NTgzMDAyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFbx4o4JQZwRayqoGqqE1rD55B9GA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://sicnoticias.pt/pais/2019-06-28-Oito-instituicoes-da-area-do-VIH-exigem-ao-Estado-82-mil-euros-em-divida&ct=ga&cd=CAEYACoTODAyNTgwODIxODAwNDQ4MzI0NzIZNjliOWE0ZTFhMTAyYmM2ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGdngdLPtFA-2MBBeymm_0lm3hjFw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://sicnoticias.pt/pais/2019-06-28-Oito-instituicoes-da-area-do-VIH-exigem-ao-Estado-82-mil-euros-em-divida&ct=ga&cd=CAEYACoTODAyNTgwODIxODAwNDQ4MzI0NzIZNjliOWE0ZTFhMTAyYmM2ZjpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGdngdLPtFA-2MBBeymm_0lm3hjFw
https://www.publico.pt/2019/06/27/sociedade/noticia/novas-ordens-fisioterapeutas-assistentes-sociais-aprovadas-parlamento-1877958
https://www.publico.pt/2019/06/27/sociedade/noticia/novas-ordens-fisioterapeutas-assistentes-sociais-aprovadas-parlamento-1877958
https://www.publico.pt/2019/06/27/sociedade/noticia/novas-ordens-fisioterapeutas-assistentes-sociais-aprovadas-parlamento-1877958
https://www.publico.pt/2019/06/27/sociedade/noticia/novas-ordens-fisioterapeutas-assistentes-sociais-aprovadas-parlamento-1877958
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Seminário “Pensar a Participação das Crianças na Tomada de Decisão Pública" 
 
Dia 2 de julho, na sala do Senado da Assembleia da Republica 

Consulte o programa aqui. Faça a sua inscrição aqui.   

 

 
Extacto do Comunicado de Conselho de  Ministros de 27 de junho 
 
5. Foi aprovado na generalidade um diploma que 
consagra a possibilidade de disponibilizar a infor-
mação do registo criminal, permanentemente 
atualizada, mediante consulta com um código de 
acesso válido por um período variável, de acordo 
com a duração escolhida pelo próprio requerente, 
contendo a informação atualizada à data em que 
é emitido. 
 
Esta medida está incluída no Programa Simplex e 
enquadra-se no quadro da modernização dos ser-

viços de identificação criminal e da progressiva in-
trodução de melhorias na forma de acesso à in-
formação em registo por parte dos cidadãos e das 
empresas. 
 
 
13. O Conselho de Ministros procedeu à reprogra-
mação da despesa relativa à aquisição de bens 
alimentares com recurso ao Programa Operaci-
onal de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas 
(2014-2020). 

 

 
 

 
 
 

Dia Internacional das Cooperativas 
- 6 de julho -  

 
 
 

Lino Maia 

 DIVERSOS 
 

file:///C:/Users/D.Claudina/Documents/Orgaos%20Sociais/Direccao/Presidente%20CNIS%202006/Agenda%202019/A%20entrada%20está%20sujeita%20a%20inscrição%20prévia%20até%20dia%2025%20de%20junho%20de%202019%20e%20sujeita%20à%20lotação%20da%20Sala%20do%20Senado
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documentos/programa-seminario-2-julho-ar-pdf.aspx
https://survey.seg-social.pt/index.php?r=survey/index/sid/636369/lang/pt





