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“Extrato do 
  
CAPÍTULO XVIII  
Outras disposições de caráter fiscal  
SECÇÃO I  
Disposições diversas 

Artigo 228.º 

Instituições particulares de solidariedade 

social e Santa Casa da Misericórdia de Lis-

boa 

  

1. … 
2. … 
3 - Durante o ano de 2015 é igualmente restituído 
um montante equivalente a 50 /prct. do IVA 
suportado pelas instituições particulares de 
solidariedade social, bem como pela Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, relativamente às 
aquisições de bens ou serviços de 
alimentação e bebidas no âmbito das 

atividades sociais desenvolvidas, nos termos do 
n.º 1, com as devidas adaptações”. 
 

 

 

 

Procedimento:   

Aceder ao portal das finanças 

(https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/ES

/inicio.action) e selecionar “Entregar”, 

seguido de “Declarações”, seguido de “IVA” 

e por fim, selecionar “Restituições de outros 

regimes”. 

O procedimento é idêntico ao existente para 

as obras e o equipamento, tendo sido criado 

na coluna “tipo” o código – 358 – 

alimentação e bebidas. 

No quadro 2 surge um novo campo 

“ficheiro”. Segundo informação da 

Autoridade Tributária ainda não é aplicável. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 20/90, de 13 de janeiro, o pedido de 

restituição de IVA deve ser efetuado dentro 

do prazo de um ano a contar da data da 

fatura. 

Relativamente à apresentação das faturas 

no Instituto da Segurança Social, aquando 

da certificação do documento da Autoridade 

Tributária, aguarda-se informação 

vinculativa. 

 

 

 

PEDIDO RESTITUIÇÃO IVA – OE 2015  

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/ES/inicio.action
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/ES/inicio.action
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DECRETO-LEI N.º 97/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 105/2015, SÉRIE I DE 2015-06-017 
Ministério da Saúde 

Procede à criação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 

 

 

DECRETO-LEI N.º 98/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 106/2015, SÉRIE I DE 2015-06-0242 
Ministério das Finanças 

Transpõe a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 

relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios 

conexos de certas formas de empresas. 
 

LEGISLAÇÃO 

SEMINÁRIOS / WORKSHOPS 

https://dre.pt/application/file/67352197
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67356342/details/maximized?p_auth=9t3ZOWD3
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0034
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Diplomas aprovados 

Decreto da 
Assembleia 

362/XII   XII 4 Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, alargando 
o âmbito da dedução das despesas de saúde e clarificando as relativas a 
despesas com creches 

Decreto da 
Assembleia 

361/XII   XII 4 Primeira alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a 
universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 
anos de idade 

 

 

 

 

 
----------------------
----------------------

--------------Divulgação do "Estudo das 
Necessidades Formativas e Emprego do 
tecido empresarial e Organizações de 
Economia Social do Concelho de 
Santarém”  
---------------------------------------------------------- 
Dia: 28 de maio, na Casa do Brasil, em 
Santarém 
 
A CNIS esteve representada por Eduardo 
Mourinha 
 

----------------------------------------------------------

Inauguração ERPI 
---------------------------------------------------------- 
Dia: dia 30 de maio 
 
O Centro Social Paroquial de São João 
Baptista do Carvoeiro, concelho de Mação, 
inaugurou uma ERPI para 41 idosos. 
A CNIS fez-se representar por Eduardo 
Mourinha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18622
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18622
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18622
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18622
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18618
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18618
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18618
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CASES | Candidaturas para o Prémio António Sérgio 2015 
Desde o dia 1 de junho  está aberto o período de candidaturas ao Prémio 

Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2015. 

 Este Prémio, lançado em 2012, pretende homenagear a cada ano as pes-
soas singulares e coletivas que mais se tenham distinguido no sector da 
Economia Social, em quatro categorias: 
         Inovação e Sustentabilidade 
         Estudos e Investigação 
         Formação Pós Graduada 
         Trabalhos Escolares 
  
Este ano, para além de se premiarem as categorias referidas, é instituído 
o Prémio Especial Personalidade do Ano. 
 

  

 

 

 

 

Em 2015, a 6ª edição do Prémio 

Manuel António da Mota será 

dedicada ao tema da Inovação Social 

O Prémio começou a ser promovido na TSF 

desde o dia 28 de maio, estando o início das 

candidaturas previsto para 15 de junho, 

ficando todos os elementos de informação 

relativos ao Prémio patentes no sítio de 

internet da Fundação (www.fmam.pt) a partir 

dessa data. 

 

 

 

 

CANDIDATURAS 

http://www.fmam.pt/
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES IPSS 

 

 

 

 

 

 

Visita de alunos da Escola Secundária 

Jaime Cortesão de Coimbra 

Três dezenas de jovens da Escola Secundária 

Jaime Cortesão visitaram a Fundação ADFP e 

o Parque Biológico da Serra da Lousã. 

Os alunos que frequentam o Curso de Apoio à 

Infância e Psicosocial da Escola Secundária 

Jaime Cortesão em Coimbra, visitaram a 

Fundação ADFP e o Parque Biológico. 

Acompanhados por Fátima Ramos, 

coordenadora das áreas de Gestão financeira 

recursos humanos e turismo, os alunos 

percorreram os espaços ligados à Infância, como 

o ATL e o Lar de Infância e Juventude. 

Integrado no âmbito dos conteúdos 

programáticos, continuaram a visita pelo Centro 

Infantil de Miranda do Corvo onde a diretora 

Fátima Costa, responsável pela creche e pré-

primária, realçou o dia-a-dia com bebés e 

crianças até aos 5 anos.  

Houve ainda tempo para uma breve passagem 

pelo Laboratório de Ciências Experimentais do 

Projeto Mentes Brilhantes, instalado no Centro 

Educativo de Miranda do Corvo. Este projeto 

educativo da responsabilidade Fundação ADFP, 

visa potenciar os talentos e capacidades dos 

alunos nas áreas da Ciência, Matemática, Língua 

Portuguesa e Artes criativas.  

A tarde foi passada no Parque Biológico da Serra 

da Lousã. Além da Zona de Vida Selvagem, a 

maior coleção de animais da fauna portuguesa e 

da Quinta Pedagógica, os alunos tiveram ocasião 

de conhecer o Espaço da Mente, a último atracão 

do Parque Biológico. O Espaço da Mente, o 

centro do ecomuseu, apresenta a evolução do 

homem e é dedicado às diferentes formas de 

liberdade 

 

 

 

CASA DA CRIANÇA PROCURA 3.650 «EMBAIXADORES» 

A Casa da Criança de Guimarães, instituição de acolhimento 
temporário de crianças em risco, vítimas de maus tratos, negligência 
ou abandono, comemora o seu 10º aniversário este ano. 
Para assinalar a data, a instituição lançou no dia 1 de junho uma 
campanha nacional de recolha de fundos através do trabalho da 
ceramista Sofia Beça e do arquiteto Paulo de Sousa Pereira. 
O valor angariado reverte para o financiamento dos próximos 10 anos 
de atividade. Cada pessoa que adquira uma casa estará a ajudar a 
alicerçar o futuro de centenas de crianças. 
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A conferência é organizada pela IPSS “Questão de Equilíbrio, 

Associação de Educação e Inserção de Jovens”, e integrada no 

projeto europeu "Escola da Floresta", que coordenam e que terá a 

participação de especialistas da Bélgica, Dinamarca, Itália e 

Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do plano de atividades delineado 
para o ano 2015, o Centro de Apoio Social 
da Parreira, no concelho da Chamusca, está 
a organizar a atividade: Caminhar para 
Viver. Não se deixe Parar! 
A atividade consiste numa caminhada, 
seguida de uma aula de Zumba e almoço 
para todos os participantes. 
Tem como objetivos a angariação de verbas 
para a Instituição e a sensibilização da 
população para a prática de exercício físico 
regular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: 11 de Junho, no Auditório Paulo 

Quintela em Bragança 

Esta iniciativa é de carácter gratuito mas 
requer inscrição prévia na sede da 
Fundação (Avª Cidade de Zamora), através 
do endereço 
seminarioacolhimento75ct@gmail.com ou 
pelos telefones 273 331 780 / 935 543  

 

 

 

 

 

 

 

 

As I Jornadas Internacionais de Cuidados Continuados são 

promovidas pela Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Orta e 

conta com o apoio da F3M. 

A iniciativa aberta a todos os que, direta ou indiretamente, 

prestam cuidados à população, visa reunir um conjunto de 

profissionais, permitindo a partilha de experiencias e 

problemáticas que se colocam em cuidados continuados. 

Contactos: 210 408 760 / email: jornadas@lahgo.org; 

geral@lahgo.org 

http://www.lahgo.org/?page_id=8281 

mailto:seminarioacolhimento75ct@gmail.com
mailto:geral@lahgo.org
http://www.lahgo.org/?page_id=8281
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3ª Caminhada dos Sorrisos a realizar no próximo dia 21 de 

junho 2015 em Canidelo, evento de carácter solidário que o 

ano passado contou com 620 participantes.  

 As inscrições têm o custo de 3€ (oferta de Kit de 

participação), sendo que a totalidade reverte a favor da 

APPACDM de Gaia. 

 As inscrições podem ser efetuadas através do 

formulário  http://goo.gl/forms/WQwwfe1Rq1, para o correio 

eletrónico caminhada@appacdm-gaia.org.pt ou para os 

números 91 251 56 77/91 251 58 59 até ao dia 12 de junho 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a Educar: Consumo de 

substâncias e negligência são os temas do 

mês de junho 

Iniciativa: “Aprender a Educar – Sessões 

para Profissionais” 

Dias: 3 e 17 de junho, das 17h30 às 19h30 

Local: Católica Porto (campus Foz) 

Durante o mês de junho, a Faculdade de 

Educação e Psicologia da Católica Porto 

promove as últimas sessões do ciclo 

“Aprender a Educar – Sessões para 

 

 

  

 

Profissionais”, iniciativa que visa apoiar 

técnicos de diversas áreas de intervenção 

social. “O que saber sobre e como prevenir 

consumos de substâncias entre os jovens?” 

é o mote do encontro agendado para 

amanhã, quarta-feira, 3 junho, a cargo de 

Maria Carmo Carvalho, docente da 

Faculdade de Educação e Psicologia da 

Católica Porto. 

 “Abusos e negligência de crianças: Quando 

e como sinalizar?” é a questão que se 

coloca na derradeira conversa do ciclo, 

agendada para 17 de junho. A sessão fica a 

cargo de Catarina Ribeiro, docente da 

Faculdade de Educação e Psicologia da 

Católica Porto. Os encontros decorrem às 

21h30, no campus Foz da Católica Porto 

http://goo.gl/forms/WQwwfe1Rq1
mailto:caminhada@appacdm-gaia.org.pt
tel:91%20251%2056%2077
tel:91%20251%2058%2059
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UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 

 

MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL 
(7.ª edição) 
Mestrado reacreditado incondicionalmente 

pela A3ES 

 
Está a decorrer, até ao dia 7 de Julho, a 2.ª fase de apresentação de candidaturas à 
7.ª edição do Mestrado em Economia Social da Católica Porto. A 3.ª fase de apresen-
tação de candidaturas decorrerá até ao dia 1 de Setembro. 

Embora o curso conte já com um conjunto de candidatos que permitirá assegurar o 
funcionamento da sua 7.ª edição, ainda é possível admitir mais alguns. 
Recentemente o curso foi reacreditado, de forma incondicional, pela A3ES – Agência 
de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 

A política da UCP em relação a este mestrado no que se refere às propinas é de que, 
como regra geral, a parte a cargo dos alunos seja de 1500 euros (e não o valor total 
das propinas dos mestrados da UCP), podendo haver isenção total em casos a pon-
derar pela Direcção do mestrado. 

Duas instituições que vão providenciar apoio a esta 7.ª edição são a CASES – Coopera-
tiva António Sérgio para a Economia Social e a Fundação Montepio, patrocinando 
cada uma delas a totalidade das propinas de um aluno. 

A contrapartida da atribuição destes apoios aos alunos é a sua colaboração num, ou 
em vários dos cerca de trinta projectos nacionais e internacionais em curso na ATES – 
Área Transversal de Economia Social da Católica Porto que cobrem domínios diversos 
como a formação para organizações de economia social, investigação, empreendedo-
rismo social, projectos de desenvolvimento comunitário, cooperação para o desenvol-
vimento e observatório social. 

Como primeiro passo para a formalização da candidatura é indispensável o envio de, 
pelo menos, o formulário de candidatura e o CV, para o seguinte endereço: candida-
turas@porto.ucp.pt. Isto não invalida a necessidade de serem entregues, desejavel-
mente nessa altura, ou logo que posível os restantes documentos que são precisos para 
completar o processo de candidatura e que estão referidos no site do mestrado 
(http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-so-
cial#/4/candidaturas) 

O formulário de candidatura está disponível no seguinte endereço: 
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/boletim_candidatura_2015_16.pdf 

Quem estiver interessado em saber mais sobre a organização e sobre o funcionamento 
do curso poderá consultar o seu site, ou entrar em contacto com o seu director (amen-
des@porto.ucp.pt; carvalho.mendes@sapo.pt). 

 

Lino Maia 

mailto:candidaturas@porto.ucp.pt
mailto:candidaturas@porto.ucp.pt
http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-social#/4/candidaturas
http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-social#/4/candidaturas
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/boletim_candidatura_2015_16.pdf
mailto:amendes@porto.ucp.pt
mailto:amendes@porto.ucp.pt

