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Desde Maio de 1890, o dia um é marcado pela luta e
reivindicação dos trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos. Mas se para uns este dia é comemorado ao estilo de uma festa popular, noutros países a
comemoração traduziu-se em manifestações e tumultos.

Em Portugal, os trabalhadores aderiram a esta comemoração e sob o olhar de D. Carlos, nasceram os encontros da massa de trabalhadores, no que eram secundados pelos patrões, que se consideravam oficiais
dos mesmos ofícios.

A comemoração centrava-se num desfile que atravessava a Avenida da Liberdade e seguia até ao Cemitério dos Prazeres, onde eram colocadas flores no túmulo de José Fontana, republicano socialista que levantara o movimento operário em Portugal.

Esta foi a primeira grande comemoração que decorreu após a revolução dos Cravos.
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» Direção Técnica em Creche

Na sequência da reunião da Comissão Nacional de Cooperação (CNC) realizada no passado dia 19 de abril,
tendo a acumulação de funções da Direção Técnica em Creche sido incluída na agenda de trabalhos, transcreve-se, para conhecimento das nossas associadas com esta resposta social, o que a ata da reunião refere
sobre esta matéria:
“No

que respeita à acumulação de funções do Diretor Técnico por uma educadora em sala
nas Creches foi informado que a tutela valida a prática que vinha sendo aplicada no terreno”.
Esta informação corrobora o parecer da CNIS sobre esta matéria divulgado no Notícias à Sexta nº 634, de
2 de março de 2018.

» Formação “Educar, Brincar e Aprender a Aprender em contexto pré-escolar”

Os resultados das ações de fiscalização desenvolvidas pela IGEC – Inspeção-Geral de Educação e
Ciência e a publicação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), motivaram o desenho e acreditação de uma formação
que permitisse, às instituições com a resposta de
educação pré-escolar, estar aptas a implementar
melhorias no seu desempenho e adequar as suas
práticas pedagógicas às orientações publicadas.
Com este objetivo, a CNIS promove, em parceria
com o CFAE de Matosinhos – Centro de Formação
de Associação das Escolas de Matosinhos, a ação
“Educar, Brincar e Aprender a Aprender em
contexto pré-escolar”, destinada, nesta primeira
fase, aos diretores pedagógicos das instituições associadas com educação pré-escolar.
Esta ação, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, tem a duração de

50 horas e decorrerá em formato b-learning (com
apenas uma sessão presencial e todas as outras à
distância, através da plataforma Moodle da CNIS).
A sessão presencial decorrerá no próximo dia 18
de maio, às 15:30, nas instalações da sede da
CNIS, no Porto, dando início à ação.
As instituições associadas poderão formalizar a
inscrição dos seus diretores pedagógicos através
do preenchimento do boletim de candidatura até
ao próximo dia 9 de maio, sendo consideradas,
nesta primeira fase, 40 inscrições (30 efetivas e 10
suplentes).
O departamento técnico da CNIS encontra-se disponível para qualquer esclarecimento através dos
contactos
habituais
dep.tecnico@cnis.pt
e
226068614.
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» Validação das faturas referentes aos pedidos de restituição do IVA pelas IPSS
(Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho)

Face aos procedimentos diferenciados dos CDSS
junto das IPSS no que diz respeito ao envio/entrega
de todas as faturas objeto de pedido de restituição

de IVA, a CNIS solicitou, a este propósito, junto do
Instituto de Segurança Social, IP uma reflexão e esclarecimentos, tendo obtido a seguinte orientação

“Tendo já submetido o pedido de declaração no Portal das Finanças, deverão remeter para a seguinte caixa institucional digitalização das faturas correspondentes:
ISS-DGCF-Restituicao-IVAIPSS@seg-social.pt
Agradecemos que no Assunto da mensagem coloquem o Nome da Entidade; NIF e NISS.
No texto da mensagem, deverão fazer constar a data e referência à submissão electrónica à Autoridade Tributária, juntando faturas digitalizadas.
Esta orientação aplica-se apenas a faturas emitidas a partir de 01/07/2017”.

» Plano SERE + (Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, MAIS) no âmbito da Rede
de lares de infância e juventude
(Despacho n.º 9016/2012, 04.07.2012)

Na sequência da reunião da Comissão Nacional
de Cooperação (CNC) hoje realizada, a representante do Instituto de Segurança Social, IP, Dra.
Sofia Borges, garantiu que será processado ainda

no mês de abril as verbas referentes aos meses
de Janeiro, fevereiro e março, respeitantes ao
complemento SERE+.

» Certificação do tempo de serviço - novos modelos de declarações
Novos modelos de declaração a preencher pelas
Escolas do Ensino Particular e Cooperativo e novo
guia do utilizador a consultar pelos docentes
Guia do utilizador - 18/04/2018

aquando da entrada na plataforma para requerer a
certificação do tempo de serviço.
Modelo - IPSS - JI - 3 aos 5 anos

Fonte: DGAE, abril 2018
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LEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2018
- Diário da República n.º 82/2018, Série I de 2018-

Aprova a Estratégia Nacional e o respetivo Plano de
Ação de Combate ao Desperdício Alimentar

04-27

CANDIDATURAS

Aviso 41/FAMI/2018 – Integração e Migração Legal
Versão integral do Aviso
41/FAMI/2018.
Aviso 42/FAMI/2018 – ESTUDOS TEMA 2

Versão integral do Aviso
42/FAMI/2018.

Aviso 43/FAMI/2018 – ESTUDOS TEMA 3
Versão integral do Aviso
43/FAMI/2018.
Aviso 44/FAMI/2018 – ESTUDOS TEMA 4

bem como os respetivos documentos programáticos aprovados estão disponíveis para
consulta
em www.acm.gov.pt e
em www.sg.mai.gov.pt.
Versão integral do Aviso
44/FAMI/2018.

A legislação comunitária e nacional aplicável, em vigor,

FORMAÇÃO

Curso de Formação em Sistemas de Gestão da Qualidade
Implementação da NP EN ISO 9001:2015
Dias: 21 e 22 de maio, no IPQ, em Caparica
Dias: 13 e 14 de junho, no Porto
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Estes cursos têm como finalidade dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam compreender os conceitos gerais relativos à gestão da
qualidade e capacitá-los com conhecimentos sobre
o conteúdo da norma NP EN ISO 9001:2015, dotando-os de competências que lhes permitam atuar

no sentido de dinamizar a implementação de sistemas de gestão da qualidade nas suas organizações.
Programa – consultar aqui
As inscrições através do preenchimento de um formulário disponível aqui até dia 14 de maio para
Lisboa e 6 de junho para o Porto.

FISCALIDADE
» Dicas sobre o início de atividade I Folheto informativo

» Relatório Único 2018
(Portaria n.º 55/2010 de 21 de janeiro)

Decorre até ao final do mês de abril o prazo de entrega do Relatório Único relativo ao ano de 2017.
A informação constante do RU deve ser guardada durante 5 anos.
(Extrato da Lei n.º 105/2009 de 14 de Setembro que regulamenta e altera o Código do Trabalho,

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e procede à primeira alteração da Lei n.º
4/2008, de 7 de Fevereiro.
CAPÍTULO VIII
Informação sobre a atividade social da empresa
Artigo 32.º
Prestação anual de informação sobre a atividade social da empresa
9 - O empregador deve conservar a informação enviada durante cinco anos).

Chá Solidário 2018
5 de maio I 17h00
Hotel Cidnay
Mais um gesto de carinho do hotel para as crianças da ASAS (Santo
Tirso). Inscrição: 252 830 838 ou via email para asas@asassts.com
Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt
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IX Conferência “À Luz do Farol - A Missão dos Centros de Apoio
Familiar e Aconselhamento Parental”
14 de Maio I 09h30 - 17h00

Auditório Escola Superior Educação de Setúbal
Inscrição: meninosdeoiro@gmail.com / 96.567.1738
Entrada livre (mas inscrição obrigatória até 7 de Maio)

I Jornadas Sénior do Centro Social Paroquial de Mogos
17 de maio

Carrezeda de Ansiães
Inscrições até 11 de maio para: cspmogos@gmail.com

Ciclo de Conferências "Comunicar nas Organizações Sociais"
15 de maio I

Centro Social e Cultural de Carreço
Inscrições gratuitas mas obrigatórias até 21 de maio

XXIV Jornadas
"Normalidades culturais"?: O outro lado do espelho - descortinando vivências afetivas e íntimas”
24 Maio • Seminário
Auditório Prof. Lima de Carvalho
25 Maio • Seminário
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Sala de Cinema Verde Viana
25 Maio • Workshops
Casa de Hóspedes Dona Emília e IPDJ Viana do Castelo
Uma organização Gabinete Social de Atendimento à Família (GAF

IMPRENSA

ADSE está a fazer acordos prioritários
Depois, tem outro acordo com as
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), e agora
terá os chamados PPO, que pressupõem
uma
parceria
....
•ADSE•IPSS• …

Lisboa - Já abriu o primeiro Centro de Apoio à Saúde Oral para
...
Prevê-se que até dezembro mais
de 75 utentes beneficiem do serviço. O primeiro Centro de Apoio
à Saúde Oral a abrir em Lisboa
foi hoje inaugurado no Centro Social Laura Alves, na freguesia de
Santo António, um projeto que
pretende disponibilizar tratamentos médico-dentários a pessoas
com ...

IPSS devem influenciar negociação de fundos
Numa sessão que decorreu no
auditório da Faculdade de Ciências Sociais do Centro Regional
de Braga da Universidade Católica, o eurodeputado mostrou-se
conhecedor da realidade do sector e criticou o facto de o Governo, através da Segurança Social, exigir às IPSS que façam
obras nas ...

Caminhada Solidária
A iniciativa decorre no dia 26 de Abril de 2018, pelas 18h00, na freguesia
do Pinhal Novo. O ponto de encontro será no Mercado Municipal de Pinhal
Novo.
inscrição no website do CLDS-3G Palmela (www.clds3gpalmela.pt) e, caso
possa, que no dia faça uma doação de um bem alimentar não perecível que
reverterá para famílias com carência económica acompanhadas pelas equipas.
Pedimos que traga uma peça de roupa azul.
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Formação nacional
"Educação para os Direitos Humanos: uma prática quotidiana?"
De 7 a 11 de maio de 2018 em Santa Maria da Feira
Com esta formação, a Inducar, pretende capacitar profissionais de juventude (youth workers), professores e professoras, educadores e educadoras, formadores e formadoras e/ou outros atores que estão ou tenham
interesse em vir a estar envolvidos e envolvidas em processos educativos,
para desenvolver atividades de Educação para os Direitos Humanos nos seus contextos e promover uma
cultura universal dos Direitos Humanos.
Inscrições até 20 de abril.

Formulário de candidatura após a leitura da chamada de participantes.

Lino Maia
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