
 

 

 

 

 

 

 

SENHOR (ª) PRESIDENTE 

 

As IPSS têm a solidariedade como valor nuclear da sua ação e como razão de ser. 

A preocupação com os outros, com prioridade aos que correm mais riscos e aos que se encontram em situações de 

maior vulnerabilidade, fundamenta a própria existência das IPSS. 

 

A necessidade de responder a necessidades sociais e individuais infinitas com recursos finitos exige das IPSS, 

organização, rigor, disciplina, transparência e práticas eficientes de gestão, sem nunca esquecer o objetivo principal 

da sua constituição – a preocupação com os outros. 

 

A sustentabilidade financeira tem sentido, apenas como instrumento para garantir mais e melhores respostas às 

necessidades que se apresentam. 

 

É neste quadro que a CNIS promoveu a elaboração de modelos para os Regulamentos Internos (RI) e Contratos de 

Prestação de Serviços (CPS) para algumas respostas sociais, e que agora disponibiliza, a saber: 

Área da Infância 

1. Creche 

2. Jardim de Infância 

Área da 3ª Idade 

1. ERPI 

2. Centro de Dia 

3. Serviço de Apoio ao Domicílio 

Área da Deficiência 

1. Lar Residencial 

 

Estes documentos, indispensáveis para a transparência do funcionamento de cada resposta social e para o 

relacionamento com utentes e famílias, são instrumentos de gestão exigidos pelos serviços da Segurança Social. 

 

Ao disponibilizar modelos para a elaboração dos Regulamentos Internos (RI) e dos Contratos de Prestação de 

Serviços das respostas sociais que desenvolvem, considera a CNIS prestar um serviço às IPSS associadas. 

 

Procurou-se respeitar a identidade e a autonomia das IPSS, pelo que cada uma deverá adequar/completar o modelo 

de Regulamento Interno (RI) e do Contrato de Prestação de Serviços à sua realidade. 

 

Importa, no entanto, manter e destacar valores que norteiam e dão razão à ação que se desenvolve, nomeadamente 

a consideração e respeito pela dignidade da pessoa, a individualização, a confidencialidade, a participação, a 

educação e capacitação, que terão expressão na diversidade dos cuidados e serviços, mas essencialmente na forma 

e intencionalidade com que são prestados.  

 

Os melhores cumprimentos. 

  

O Presidente da CNIS 
 ___________________ 

(Lino Maia, padre)                                                                                                                          Porto, 1.Abril.2015 
   


