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É já no próximo 15 de Janeiro que se celebra o dia das Instituições de Solidariedade.
O 37º aniversário da CNIS, vai ser dedicado à afirmação dos Valores e Identidade da Solidariedade, à sua
autonomia e empenho na cooperação.
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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social

Finanças e Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social

Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário
da República n.º 6/2018, Série I
de 2018-01-09
Altera o regime contributivo dos
trabalhadores independentes

Portaria n.º 14/2018 - Diário da
República n.º 8/2018, Série I de
2018-01-11
Portaria que regula os modelos
de participação relativa a acidentes de trabalho
A Portaria regula:
a) O modelo de participação relativa a acidentes de trabalho, por
parte dos empregadores, incluindo entidades empregadoras públicas que tenham transferido a
responsabilidade pela reparação
de acidentes de trabalho e de trabalhadores independentes ou de

serviço doméstico, que consta do
anexo I ;
b) O conteúdo, a forma e o prazo
de envio de informação sobre os
acidentes de trabalho, por parte
de seguradores, que consta do
anexo II ;
c) O conteúdo, a forma e o prazo
de envio de informação adicional
para se proceder ao encerramento do processo de recolha de
informação estatística relativa aos
acidentes de trabalho, que consta
do anexo III .

Regime temporário de pagamento dos subsídios de Natal e de Férias em duodécima deixa de vigorar
A partir de 1 de janeiro de 2018 deixou de vigorar o regime temporário de pagamento dos subsídios de Natal
e de férias em duodécimos instituído, desde 2013, (pela Lei n.º 11/2013, de 28/01 e pelos Orçamentos do
Estado de 2014, 2015, 2016 e 2017) pelo facto de o Orçamento do Estado para 2018 não ter republicado a
norma com força obrigatória geral que suspende o Código do Trabalho nesta matéria.
Ler mais …
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Verificações Administrativas: Documentos de suporte
das amostras financeiras aleatórias selecionadas no âmbito
dos pedidos de reembolso e de saldo
Foi disponibilizada a Circular Normativa n. º 1/UC/2018, que vem revogar a Circular Normativa n.º
10/UC/2017, de 31/05/2017, igualmente intitulada “Verificações Administrativas: Documentos de suporte das
amostras financeiras aleatórias selecionadas no âmbito dos pedidos de reembolso e de saldo”.
A nova Circular vem identificar os documentos de suporte relativos à generalidade das tipologias de operações financiadas pelo PO ISE, incluindo aquelas cuja execução está a cargo de Beneficiários Responsáveis
pela Execução das Políticas Públicas e de Beneficiários Únicos, que não constavam da Circular Normativa
n.º 10/UC/2017, de 31/05/2017.

Prémio “Futebol para todos” - IPSS

A Federação Portuguesa de
Futebol lançou recentemente
o concurso Futebol Para Todos que tem como objetivo o
combate à discriminação e a
promoção da integração social de crianças, jovens, adultos e pessoas portadoras de
qualquer tipo de deficiência.
Ao projeto vencedor será atribuído o prémio de 50 mil euros.
.

Cada IPSS não pode candidatar mais do que um projeto, sendo que a aplicabilidade deverá acontecer em
comunidades desfavorecidas
do território nacional.
As candidaturas devem ser
submetidas à FPF, exclusivamente por via eletrónica, para
o endereço futebolparatodos@fpf.pt.

Para mais informações consulte o regulamento.
Clique aqui para preencher o
formulário.
As candidaturas poderão ser
apresentadas até 30 de abril
de 2018.
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Prémio “Inov.ação Valorpneu”
O Prémio INOV.AÇÃO Valorpneu é uma iniciativa lançada
pela Valorpneu em 2016 que
pretende envolver parceiros e ir
ao encontro de grandes “ideias
verdes”, novos serviços, produtos ou tecnologias relacionados
com os pneus usados ou com
os materiais derivados da reciclagem de pneus.
Este Prémio é promovido em
duas categorias: “Negócios e
Inovação” e “Comunidade e
Educação”:
Comunidade & Educação:
Serão premiados nesta categoria projetos que tenham na sua

génese a comunicação, sensibilização e formação com foco
na gestão dos pneus usados e
todos os que com base na reutilização de pneus usados adquiram um cariz social e/ou de
envolvimento da comunidade.
As candidaturas a esta categoria poderão ser apresentadas
por:
i) Escolas e associações de desenvolvimento.
ii) Instituições sociais, organizações ambientais, culturais
e artísticas.
iii) Outras entidades, incluindo
particulares, com interesse em

desenvolver projetos neste âmbito.
Poderão constituir-se, a título
de exemplo, como projetos
nesta categoria a apresentação
de novas abordagens à divulgação da atividade de gestão ou
utilização de pneus usados e
projetos que promovam a formação/sensibilização de crianças e adolescentes, bem como
ideias de cariz social e de intervenção na comunidade,
por exemplo no âmbito ambiental, da solidariedade, cultural, artístico que envolvam a temática dos pneus usados.

Informação completa em http://www.inovacaovalorpneu.pt/

FORMAÇÃO MODELAR
Aposta da UDIPSS de Santarém nas formações modulares certificadas gratuitas
(zona Centro e Alentejo)
No último semestre de 2017, a UDIPSS de Santarém contribuiu para a certificação de 350 colaboradores das instituições suas associadas, num total de
450 horas de formação executadas em diferentes áreas de qualificação.
Neste novo ano, a UDIPSS de Santarém mantém a aposta e prevê certificar,
até junho de 2018, mais 480 colaboradores das instituições suas associadas,
e não só, contribuindo, assim, para o aumento da qualificação profissional e
para a qualidade dos serviços prestados pelas IPSS.
Mais informamos que, qualquer instituição que se situe nas Nut II Centro ou
Alentejo e que esteja interessada em usufruir de formação modular certificada
gratuita para os seus colaboradores, deverá contactar esta União Distrital.
Áreas disponíveis, podem ser consultadas aqui
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS-AVEIRO
“Responsabilidade Legal dos Diretores
Técnicos”
17 de janeiro
Local: auditório do Centro Paroquial de Ílhavo
Programa e inscrições aqui

UDIPSS-GUARDA
Seminário «Impacto do Regulamento Geral sobre
a Protecção de Dados nas IPSS – Novo Regime da
Protecção de Dados Pessoais»
Apresentação das conclusões do Estudo de Impacto Sectorial – Tratamento de Dados Pessoais
nas IPSS

26 de janeiro
Inscrições, até 22 de janeiro, aqui

UIPSSDB-BRAGANÇA
Sessão de Formação “Medidas de Auto
Proteção e Inspeções Regulares”
30 de Janeiro
Local: Salão Polivalente da Fundação Betânia
Programa e inscrições aqui

UDIPSS-LEIRIA
Seminário sobre o “Novo Regulamento de
Proteção de Dados”
30 de janeiro
Local: Rua Camilo Santos Barata, nº 3, Cruz
d’Areia, Leiria
Programa aqui
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UIPSSDB-BRAGANÇA
“Novo Regulamento de Proteção de Dados Está preparado?”
7 de fevereiro
Inscrições aqui

Sessão de Yoga do Riso
18 de janeiro I 19h00
Ginásio do Centro Comunitário da Associação Social Cultural de
Tôr (Loulé)
Esta sessão contará com a Profª Celmira Pereira

IMPRENSA
» Cerca de metade dos refugiados que chegaram a Portugal
abandonaram o país

» Alentejo Litoral | Figueira Mendes recebe de Álvaro Beijinha
'Chama da Solidariedade'

Cerca de metade dos refugiados
que chegaram a Portugal abandonaram o país
Nesta avaliação, o Governo adianta que Portugal acolheu, em
março de 2017, cinco menores
não acompanhados de nacionalidade afegã, que não estavam
incluídos no programa de recolocação por se tratar “de nacionalidade não elegível pela União
Europeia”. O relatório indica
também que, dos ...

A iniciativa, recorde-se, é organizada pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e União Distrital das
Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal. Arrancou a 8 de Setembro último
no Seixal e irá percorrer até Junho deste ano todos os concelhos do distrito de ...
Vai percorrer até Junho todos os
concelhos do Distrito de Setúbal
CHAMA DA SOLIDARIEDADE
...

» Portugal no top 5 da economia social na Europa
Portugal é um dos cinco países da União Europeia - Reino Unido, Alemanha, França e Itália,
são os restantes - com a economia de impacto
social mais forte. Embora, dentro deste grupo
ainda existam diferenças - o Reino Unido lidera
-, o nosso país destaca-se também por ter sido
o primeiro Estado ...
» Distribuição de cabazes de alimentos já começou
Com o novo sistema, as IPSS (com serviço das
cantinas sociais: Misericórdias de Alcobaça e
da Benedita; Associação de Bem Estar e Ocupação de Tempos Livres de Pataias (Alcobaça), e pelo Centro Social da …
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Cerimónia de entrega do Prémio António Sérgio 2017 | 22 de janeiro | Coimbra
A Cerimónia Pública de entrega do Prémio, nesta 6.ª edição, vai realizar-se em Coimbra, na Antiga Igreja do Convento São Francisco, no dia 22 de janeiro de 2018.
Programa
Inscrições
Candidaturas Vencedoras e Menções Honrosas

Workshop “Instituições de Solidariedade: Que respostas na interioridade?”
Dia 24 de janeiro no Seminário Maior de Lamego, entre as 9h30-12h30
Promovido pela Comissão Diocesana para a Pastoral Social e o Departamento Diocesano da Pastoral Sócio-Caritativa e dirigido às equipas técnicas e órgãos sociais.
Confirmação de presenças até ao dia 19, através dos seguintes contactos:
961517378/965847514/912240727; pe.amadeu@trevoes.net; padrediamantino@gmail.com,pe.carlos.carvalho@gmail.com

Novo Guia de Apoio ao Envelhecimento Ativo das Pessoas com Deficiência
Este Guia visa ajudar e esclarecer alguns aspetos mais importantes que marcam o
processo de envelhecimento das pessoas com deficiência, registando algumas dicas
que podem clarificar dúvidas que vão surgindo, favorecendo assim a sua saúde, participação e qualidade de vida.
Pode ser consultado aqui

Pós-Graduação em Avaliação de Programas e Projetos Sociais
Início: 16 de fevereiro de 2018
Fim: julho de 2018
Candidaturas: até 9 de fevereiro de 2018
Toda a informação aqui
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O Conselho de Ministros aprovou no dia 11 de janeiro, para ser enviada para consulta pública, a
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual

A Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação define orientações e medidas, a seguir até
2030, de política pública nos domínios da igualdade entre mulheres e homens, da prevenção e combate à
violência contra as mulheres, violência doméstica e discriminação em razão da orientação sexual, da identidade de género e características sexuais.
No domínio da Agenda para a Igualdade no Mercado de Trabalho e nas Empresas, a Estratégia reforça o
combate à segregação ocupacional, a promoção da igualdade salarial e da conciliação da vida profissional,
familiar e pessoal, fomentando o diálogo com os parceiros sociais. É consolidada a política de prevenção e
combate à violência contra as mulheres, através de uma aposta na prevenção primária e secundária, na
intervenção junto de grupos particularmente vulneráveis, na autonomização das vítimas, na capacitação
dos profissionais e na prevenção e combate às práticas tradicionais nefastas, nomeadamente a mutilação
genital feminina e os casamentos infantis, precoces e forçados.
Pela primeira vez, é delineado um planeamento específico em matéria de combate à discriminação em
razão da orientação sexual, da identidade de género e das características sexuais, definindo-se medidas
em áreas de intervenção prioritária, como a informação e formação, e ao nível de várias políticas setoriais.
A implementação da Estratégia será coordenada e monitorizada pela CIG – Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.

Consultas públicas para preparação do Quadro Financeiro Plurianual pós 2020

Lino Maia
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