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            Governo lança concurso de 17 milhões para  
                        financiar mais vagas em lares 
                                                                                                                                        Público.pt   

Em 2015, os acordos com IPSS e misericórdias representavam uma despesa  
de 1,351 milhões de euros, de acordo com os dados da Conta da ...  

 
 

       

https://www.publico.pt/2017/02/28/sociedade/noticia/governo-lanca-concurso-de-17-milhoes-para-financiar-mais-vagas-em-lares-1763461
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Agenda 

  

       
 
 
 

    
          

   
 
  
 

Encontro com o Senhor  
Presidente da República 

 
Encontro com os responsáveis 
pelas Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) 
confederadas na Confederação 
Nacional das Instituições de So-
lidariedade (CNIS)  
            

 
Assembleia Geral da CNIS   
Fátima 
 
Apelo à mobilização, empenha-
mento e participação ativa de to-
dos os associados na assem-
bleias-gerais da respetiva Insti-
tuição e União e da CNIS, para 
uma verdadeira envolvência e 
concentração de esforços nas 
decisões que a todos dizem res-
peito, conscientes de que a ati-
tude e o exemplo podem ser de-
terminantes para o futuro comum 
das Instituições. 

Pe. Lino Maia 
 

 

_______________________________________ 

 

Agenda Fiscal 2017 

- Obrigações 

Declarativas -   

Fonte: Portal das Finanças 

 

Regulação responsabilidade parental por 

mútuo acordo 

Estabelece o regime de regulação das responsa-

bilidades parentais por mútuo acordo junto das 

Conservatórias do Registo Civil, alterando o Có-

digo Civil aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, 

de 25 de novembro de 1966, e o Código do Re-

gisto Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, 

de 6 de junho 

Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º 
44/2017, Série I de 2017-03-02106542299 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 
Repartição dos resultados dos jogos sociais 

 

Fixa as normas regulamentares necessárias à re-
partição dos resultados líquidos de exploração 
dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Sa-
úde nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2006, de 
15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
44/2011, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 
106/2011, de 21 de outubro. 
 

Portaria n.º 92/2017 - Diário da República n.º 

44/2017, Série I de 2017-03-02106542304 
SAÚDE 

 (Artigo 2.º 
Repartição dos resultados líquidos de exploração 

dos jogos sociais 

Os resultados líquidos de exploração dos jogos sociais 
atribuídos ao Ministério da Saúde são repartidos, no 
ano de 2017, de acordo com as seguintes percenta-
gens: 
a) 60 % para a Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P., com vista ao financiamento da Rede Na-
cional de Cuidados Continuados Integrados). 
 

 
 

http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-file/1426522730/6d77c9965e17b15/aa4ced447f00ac5becad3d5eeddd34cb/fiscalidadeonline/2017/Obrigaçõesdeclarativas.pdf
http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-file/1426522730/6d77c9965e17b15/aa4ced447f00ac5becad3d5eeddd34cb/fiscalidadeonline/2017/Obrigaçõesdeclarativas.pdf
http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-file/1426522730/6d77c9965e17b15/aa4ced447f00ac5becad3d5eeddd34cb/fiscalidadeonline/2017/Obrigaçõesdeclarativas.pdf
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/106542299/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542299/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/667323/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278879/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/278879/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146936/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146936/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542304/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106542304/details/maximized?serie=I&day=2017-03-02&date=2017-03-01
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Financiamento e Apoio para o Combate à 
Exclusão Social (FACES) – até 31 de 
março 
 

Para saber mais sobre os requisitos de can-
didatura e critérios de seleção pode consul-
tar o regulamento [PDF], aceder ao formulá-
rio de candidatura [PDF] ou solicitar esclare-
cimentos para o email fundacaomonte-
pio@montepio.pt 

 
 
 
 
 
 
PO ISE prorroga fim do AVISO relativo a 
'Apoio ao emprego de pessoas com defici-
ência e ou incapacidade - Emprego apoia-
do'. 
Prorrogação do prazo até 31 de março. 
Mais detalhe … 
____________________________________ 

 
Candidaturas à medida 

Contrato-Emprego 
 

O prazo foi prorrogado até 10 de março. 
  Ler mais … 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 6ª edição do Prémio Saúde Sustentável 
 
É uma iniciativa que tem como objetivo distinguir e 
premiar entidades, individuais ou colectivas, públi-
cas, privadas ou do sector social … 
Candidaturas até 9 de abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Prémio AGIR reflete o compromisso da 
REN - Redes Energéticas Nacionais - no 
âmbito da Responsabilidade Social Corpo-
rativa. O objetivo do prémio é incentivar e 
apoiar iniciativas que dêem resposta a pro-
blemas sociais. 
 
Candidaturas de 1 de março a 30 de abril 

 
Para saber mais sobre o prémio consulte 
aqui o regulamento. 
 

 
           
 
 
            

 
 
 

    Responsabilidade social da ENMC 

 
No âmbito das competências estatutárias 
da ENMC, nomeadamente quanto ao 
controlo da qualidade dos combustíveis, 
são recolhidas amostras em todo o 
território nacional para analise. Com a 
publicação dos resultados analíticos, a 
ENMC procede à doação das amostras 
de combustível - não utilizadas na 
análise -, a instituições de 
solidariedade social legalmente 
reconhecidas, bastando o seu registos 

através deste site 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/fundacao-montepio/fundacao-montepio-faces-regulamento.pdf
https://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/fundacao-montepio/fundacao-montepio-faces-formulario-candidatura.pdf
https://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/fundacao-montepio/fundacao-montepio-faces-formulario-candidatura.pdf
mailto:fundacaomontepio@montepio.pt
mailto:fundacaomontepio@montepio.pt
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/po-ise-prorroga-fim-do-aviso-relativo-a-apoio-ao-emprego-de-pessoas-com-deficiencia-e-ou-incapacidade-emprego-apoiado
https://www.iefp.pt/noticias?item=6936690
http://cofinaeventos.pt/premiosaudesustentavel/premio/regulamento/
file:///C:/Users/D.Claudina/Downloads/RegulamentoAgir17_REN_para_Web%20(3).pdf
http://www.enmc.pt/pt-PT/inscricao-de-instituicoes-de-solidariedade/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/
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Seminário: 
      Contratos de Trabalho: da celebração à cessação 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

       

 
 Assembleia Geral Ordinária da UDIPSS-BRAGA 

 
Dia 7 de março, pelas 17h00 

Local: Auditório Manuel Isidro Alves 
 

 
 
 

 
 

Ação Formativa: 
Contratação Pública e as IPSS 

 
 
 
 

 

  

   

 
 
 
 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
Dia: 7 de março, das 9h30 às 17h00  

Local: Auditório Prof. Manuel Isidro Alves, 
Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade Católica – Braga 
 
Promovido: UDIPSS-Braga e F3M 

Inscrições 

 

Ordem de trabalhos: Apresentação do Relatório 

de Atividades e Contas de 2016; Apresentação 

do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre 

o Relatório e Contas do ano 2016 e Apreciação e 

votação do Relatório de Atividades e Contas do 

ano de 2016. 

 

 
Dia: 15 de março, das 9h30 às 17h00  
Local: Auditório do Centro de Negócios e Inovação 
de Rio Maior 
 
Promovido: UDIPSS-Santarém, Megalentejo e 
F3M 

Inscrições e outras informações aqui 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://www.udipss-braga.pt/valencias/convocatoria-assembleia-geral-7-de-marco-de-2017
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braga-a-contratos-de-trabalho-da-celebracao-a-cessacao
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/santarem-a-contratacao-publica-e-as-ipss
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios#eventvriRAZkg
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Workshop “Prevenção de infeções e controlo de  

custos-duas necessidades possíveis de conciliar”       w 

 
 
 
 
 
 

 
Seminário: 

“Regras de faturação nas IPSS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembleia Geral Ordinária da UIPSS-BRAGANÇA 

 
Dia 29 de março, pelas 10h00 

Local: Fundação Betânia 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Consulta Pública sobre a 

Avaliação Intercalar do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas 

 
Os serviços da Comissão Europeia - DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, lançaram uma Consulta 

Pública até dia 05/05/2017, com o objetivo de recolher contributos de entidades interessadas e do público 

em geral sobre a intervenção do FEAC - Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas nos 28 

Estados-Membros da União Europeia. 

Mais informação aqui 
 

 
 
Dia: 28 de março, das 9h30 às 16h00 
Local: auditório da Casa da Comunidade 
Sustentável, em Aveiro 

Promovido: UDIPSS-Aveiro e F3M   
 Inscrições 
 
 NOTA: Os contabilistas certificados que 
participem em ambos os seminários terão 
acesso a 18 créditos para efeitos do 
regulamento de controlo de qualidade da OCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordem de trabalhos: Apresentação, discussão 

e votação do Relatório de Atividades e Contas de 

2016; Apresentação do Relatório de Atividades e 

Conta de Gerência do ano 2016. 

Outros assuntos. 

Dia: 22, 28 2 9 de março 

Local: Fundação A. Albano de Almeida; Centro 

Bem Estar Social da Zona Alta e Casa de Portugal 

e de Camões, respetivamente. 

Promovido: UDIPSS-Santarém e Sealed Air 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/consulta-publica-sobre-a-avaliacao-intercalar-do-fundo-europeu-de-auxilio-as-pessoas-mais-carenciadas
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/aveiro-a-regras-de-faturacao-nas-ipss
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Mercado solidário no Espaço T 

O Espaço T volta a abrir as portas da sua sede para nova 
edição do Mercado do Vilar (cidade do Porto) nos dias 
4 e 5 de março. 

Irá disponibilizar para venda um conjunto variado de produtos 

que algumas marcas portuguesas oferecem ao Espaço T, 

Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária. 

Com esta iniciativa, a instituição “procura melhorar a sua 

sustentabilidade e dar a conhecer o seu trabalho de inclusão 

através da arte, desenvolvido há mais de 20 anos". 

 

 
 

 

 
 

 
 

Consulta Pública 
Medida “MAVI” e  

Medida “Prestação Social para a In-
clusão” 

 
O envio de comentários/sugestões 
deve ser efetuado para os 
seguintes endereços, até às datas 
indicadas: 
 
MAVI.consulta.publica@mtsss.gov
.pt ou  
MAVI.consulta.publica@inr.mtsss.
pt até 6 de março de 2017 

 
PSI.consulta.publica@mtsss.gov.pt 
ou  
PSI.consulta.publica@inr.mtsss.pt, 
até 17 de março de 2017  

 
 

   Semana Nacional da Cáritas           Serviço “SER SOLIDÁRIO” 

          12 a 19 de março                                            SIBS 
 

                                                  

 
 
 
 
 
 

 
        
 

O “Ser Solidário”, serviço criado 
pela SIBS para apoiar Instituições 
Particulares de Solidariedade  
Social (IPSS) ou Organizações Não... 
Ler mais … 

  

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS 

 
 
“Ofícios e Saberes" 
Oficina Trabalhar a Palma 

 
Dia: 11 de março 
 
Iniciativa: Associação Social e cultural de Tôr 
(concelho de Loulé) 

 
Workshop em trabalhos manuais relacionados com 
a arte de trabalhar a palma. 
As inscrições são gratuitas e de carácter obrigatório. 
Podem ser feitas presencialmente no Centro 
Comunitário da Tôr ou para o e-mail: 
animacao.asctor@gmail.com 
 

 

mailto:MAVI.consulta.publica@mtsss.gov.pt
mailto:MAVI.consulta.publica@mtsss.gov.pt
mailto:MAVI.consulta.publica@inr.mtsss.pt
mailto:MAVI.consulta.publica@inr.mtsss.pt
mailto:PSI.consulta.publica@mtsss.gov.pt
mailto:PSI.consulta.publica@inr.mtsss.pt
https://www.multibanco.pt/2017/02/01/servico-solidario-angaria-2016-cerca-320-mil-euros/
https://www.multibanco.pt/2017/02/01/servico-solidario-angaria-2016-cerca-320-mil-euros/

