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» Gratuitidade da frequência das respostas sociais Creche e Creche Familiar
Comunicação relativamente à Gratuitidade das Creches, de modo a que as
Instituições possam regularizar a informação junto da Segurança Social, caso
ainda não tenham feito, relativamente aos meses de setembro, outubro e novembro, de modo a poderem ressarcir as famílias relativamente a estes primeiros meses sem qualquer prejuízo.
•
•

Portaria nº 271, de 24 de novembro de 2020
GuiaCOOP_Creche e Amas_v2.1
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» Reentrada em Lares Residenciais de Pessoas com Deficiência
Face a um conjunto de questões relacionadas com a ausência temporária
de Pessoas com Deficiência dos Lares Residenciais (LR), o SubdiretorGeral da Saúde emitiu uma Orientação especifica que pode ser consultada aqui

» MAVI – Orientação Técnica nº 4/2020
Face à recente alteração legislativa aplicável ao MAVI, concretizada pela Portaria n.º 287/2020, de 16 de
dezembro, a Autoridade de Gestão do PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, emitiu
uma Orientação Técnica a aplicar aos projetos-piloto em execução aprovados no âmbito do Aviso n.º
POISE-38-2018-04 – Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI).
Conheça aqui a Orientação Técnica n.º 4/2020.

LEGISLAÇÃO

Presidência do Conselho de
Ministros

Finanças

Decreto n.º 11-A/2020 - Diário
da
República
n.º
246/2020, 2º Suplemento,
Série I de 2020-12-21

Portaria n.º 295/2020 - Diário da República n.º 246/2020, Série

Regulamenta a prorrogação
do estado de emergência decretado pelo Presidente da
República

I de 2020-12-21
Altera a Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho, relativa ao modelo
da declaração de pagamento de retenções na fonte de imposto
sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e de imposto
sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)
Portaria n.º 296/2020 - Diário da República n.º 247/2020, Série
I de 2020-12-22
Aprova a declaração modelo 25 - donativos recebidos e respetivas
instruções de preenchimento a utilizar pelas entidades que recebam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

SEGURANÇA SOCIAL
➢

Concurso direcionado para a ‘Inserção
de Pessoas em Situação de SemAbrigo’

➢

» Guia Prático I Acolhimento Familiar - Crianças e
Jovens aqui

O AVISO NORTE-30-2020-92 e encontra-se aberto até ao dia 29 de janeiro de
2021.

➢

» Novos Serviços para entidades empregadoras na
Segurança Social Direta
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Estado de Emergência | Natal e Ano Novo
Renovação por mais 15 dias, até 7 de janeiro. Conheça as medidas.

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

UDIPSS – LEIRIA

Dia 29 de dezembro: » Assembleia Geral Ordinária para apresentação e apreciação do orçamento e programa de ação para o ano de 2021;
» Assembleia Geral Eleitoral para eleição dos Corpos Sociais para o próximo quadriénio
+ info aqui

UIPSS-COIMBRA

Formação Modular Certificada - janeiro de 2021
Inscrições a decorrer para as 10 formações UFCD.
+ info aqui

Workshop "A Gratuitidade da Frequência de Creche - Condições Específicas
& Implicações"
Dia: 6 de janeiro, entre as 14:30 – 16:30, via zoom
Promovido pela UNITATE - Social Economy Network no âmbito da Rede ipss.pt
Inscrição: https://unitate.typeform.com/to/HwJPgHzF
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IMPRENSA
Várias IPSS de Bragança criam hino solidário
Para ajudar a combater o isolamento provocado pela pandemia várias IPSS da região
de Bragança criaram uma corrente solidária através de ...

Atlas da Economia Social do Concelho de Torres Vedras ...
A 1ª edição do Atlas da Economia Social do
Concelho de Torres Vedras tem como objetivo mapear e caracterizar as organizações de
economia social que .

Hino “Dar Voz à Esperança” aqui

DIVERSOS
8ª Geração Programa Escolhas: candidaturas abertas
No seguimento do Despacho do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações,
I.P., de 18 de dezembro de 2020, encontra-se aberto o processo de candidaturas à 8ª Geração do Programa Escolhas, até 25 de janeiro de 2021.

O Regulamento e toda documentação necessária, incluindo o formulário de candidatura e a matriz de avaliação, encontram-se disponíveis no sítio https://candidatura.programaescolhas.pt/

Para informação completa relativa ao processo de candidaturas ao Programa Escolhas, incluindo novas
modalidades de apoio à distância, consultar o site www.programaescolhas.pt

Revista ES | Economia Social // Leituras & Debates - Número 11 (dezembro 2020)
| Edição especial de natal

# Revista ES // 11

≫ Investigação científica “Liderança e Governação das IPSS”
Esta investigação insere-se no âmbito da tese de doutoramento de Angélica Margarida Matos Martins Figueira, e tem como objetivo contribuir para um debate nacional informado sobre as particularidades da
liderança e da governação das IPSS.
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No seguimento do cronograma da investigação segue-se a fase da aplicação dos inquéritos aos presidentes das IPSS, através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0zNahaJkpSfqNHuCkwbwruIuC6_VYw2nhkdBl4qCdcXO8PQ/viewform

A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibilidade de usufruírem de um
website institucional, que lhes proporcione uma maior aproximação com a comunidade, divulgar as suas áreas de
intervenção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obrigações legais, e, por outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social.
Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…
Juntos, Somos IPSS
Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da
accountability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto
Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e tem como objetivos:
1.

Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham de website a divulgação online da prestação de contas a que são obrigadas e de outra informação voluntária que cubra os
aspetos sociais e económicos da sua atividade (Plataforma somosipss.pt);

2.

Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos stakeholders e ao Setor
da Economia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, financeira e económica;

3.

Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do desempenho das IPSS.

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Instituições. Saiba mais sobre
somosipss.pt aqui e aqui! Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com

“Não há nenhuma pandemia, nenhuma crise que possa extinguir esta luz.
Deixemo-la entrar em nossos corações”.
Papa Francisco

Lino Maia
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