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Este livro digital pretende ser um 

compêndio de toda a legislação 

fundamental relacionada com o Setor 

Social e Solidário  produzida ao longo 

dos últimos quatro anos. 

Livro patente em: www.cnis.pt 

 

 

 

 

 
 
 
A Comissão Permanente do Setor Solidário 
(CPSS), aprovou, na sua última reunião, o 
Manual do Setor Social e Solidário – Direito e 
Deveres Fiscais. 
 
Este documento procura responder/esclarecer 
perguntas concretas é ainda um instrumento de 
referência contendo ligações para outros 
publicações relevantes, nomeadamente a 
legislação aplicável ao setor. 
 
A publicação aborda oito temas específicos: 
Registo de contribuintes; 
IRC; IVA; IRS; Imposto sobre o património; 
Mecenato; ISV; Franquias aduaneiras e 
informações gerais. 

   (Manual patente no Portal das Finanças) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentação pública dos resultados do Estudo piloto “O Consumo de Álcool na Gravidez 

____________________________________________________________________________ 

 

A CNIS esteve presente na apresentação do Estudo "O consumo de Álcool na Gravidez", na 

sessão realizada no Centro de Saúde de Sete Rios em Lisboa, em 14 de Setembro de 2015. 

Na primeira parte da sessão foi apresentado o Estudo e comentado por especialistas convidados 

e dos resultados realça-se a mensagem seguinte, que apelamos às IPSS para divulgarem e 

promoverem: 

"TOLERÂNCIA ZERO PARA O CONSUMO DE ÁLCOOL NA GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO" 

A segunda parte contou com a presença de Criativos (os selecionados) para a atribuição dos 

prémios aos três primeiros lugares, dado ter existido um concurso para a realização do Cartaz 

da campanha e que brevemente será divulgado. 

A CNIS esteve representada pelo Dr. Elísio Barros e Professor Nuno Rodrigues, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 41-A/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 184/2015, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2015-09-2170344893 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho, do Ministério das Finanças que aprova o Código de Contas, 

publicada no Diário da República n.º 142, 1.ª série de 23 de julho de 2015 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 41-B/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 184/2015, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2015-09-2170344894 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, do Ministério das Finanças que aprova os modelos de 

demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC, publicada no Diário da Repú-

blica n.º 143, 1.ª série de 24 de julho de 2015 

 

LEGISLAÇÃO 

REPRESENTAÇÃO 

https://dre.pt/application/file/70344893
https://dre.pt/application/file/70344893
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69861874/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/70344894
https://dre.pt/application/file/70344894
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866634/details/normal?l=1
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A UDIPSSSANTARÉM é membro fundador do Fórum da Economia Social e, através de um acordo 
de parceria formalizado em Novembro de 2014, uma das seis entidades da Economia Social que 
atuam no distrito de Santarém e que se comprometem a realizar um diagnóstico de caraterização da 
economia social no distrito. 
 
Nesta perspetiva, é com o maior gosto que vos convidamos a participar no Encontro subordinado ao 
tema: 

"Economia Social. Que Desafios? Que Propostas? Que Futuro ?" 
 
o qual terá lugar no dia 28 de setembro, a partir das 18 horas, na Sala de Leitura Bernardo Santa-
reno, sita na Rua Pedro Canavarro (antigo Ginásio do Seminário), em Santarém.  
 
Para este encontro contamos com a presença das forças políticas, que concorrem pelo círculo elei-
toral de Santarém, que apresentarão as propostas para o setor social do nosso distrito.

CANDIDATURAS 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Portugal Inovação Social acaba de lançar 

a fase de Manifestação de Interesse para 

Títulos de Impacto Social (TIS), com a 

submissão de manifestações a decorrer 

entre 22 de Setembro e 13 de Outubro.  

Este processo, que antecede a fase de 

candiaturas oficial, tem como objetivo 

prestar o apoio técnico necessário ao 

desenvolvimento de um TIS, de forma a 

orientar os atores do ecossistema na 

preparação de candidaturas e a identificar 

as necessidades de esclarecimento 

associadas ao Programa de Financiamento 

de TIS. 

Os TIS são mecanismos de financiamento 

que pressupõem a celebração de um 

contrato entre investidores sociais, 

entidades públicas e organizações da 

economia social, para concretizar 

resultados sociais específicos. 

Convidam-se as entidades da Economia 

Social a submeter as suas intenções de 

propor a financiamento intervenções 

inovadoras em áreas temáticas como sejam 

empregabilidade, saúde, proteção social, 

educação e justiça, devendo preencher o 

formulário de Manifestação de Interesse 

TIS, disponível online no website da 

Portugal Inovação Social para o efeito. 

Sugere-se um foco em intervenções a 

implementar nas regiões Norte, Centro e 

Alentejo, que se apresentam como 

preferenciais para financiamento de TIS no 

primeiro período de abertura de 

candidaturas. 

O período de submissão de Manifestação de 

Interesse será sucedido de uma série de 

sessões de apoio técnico especializado, 

enquanto suporte e esclarecimento dos 

elementos-chave de um TIS, junto de atores 

interessados. Este apoio técnico antecede a 

abertura formal de candidaturas, que deverá 

ocorrer até final de 2015
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Santarém discute envelhecimento e políticas sociais 

A Escola Superior de Educação de Santarém (ESES) vai acolher o I fórum "Envelhecimento e 

Políticas Sociais", iniciativa que se realiza no próximo dia 28 de setembro. 

Este fórum, que integra o ciclo de fóruns participativos "Estratégias de Cidadania no Terceiro 

Setor", tem por objetivo auscultar as instituições do terceiro setor sobre as suas dificuldades, 

constrangimentos e necessidades. 

"Economia Social: que sustentabilidade", "Como Crescer: hoje e amanhã", "Terceiro Setor e 

Parcerias na área da Saúde", e "Pobreza e Exclusão Social: desafios para o terceiro setor" serão 

os temas em debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão de esclarecimento 
sobre o novo Contrato Coletivo de Trabalho 
 

A UDIPSS - Viseu, levou a efeito no passado dia 22 de setembro, uma sessão de esclarecimento 

sobre o novo Contrato Coletivo de Trabalho, com o apoio do Assessor Jurídico - Dr. João Gomes. 

No auditório do Centro Sócio Pastoral, estiveram presentes 120 representantes as IPSS associadas. 

Depois de um extenso esclarecimento sobre as principais alterações, passou-se ao diálogo com os 

presentes sobre implicações e situações concretas que se colocam nas IPSS.
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Conferência Internacional Cuidar com Humanitude, com a apresentação do trabalho Aju-
dar a Envelhecer: Contributos da filosofia da Humanitude, levada a cabo por Marta Ama-
ral, Diretora Técnica da instituição (Centro Comunitário N.ª Sr.ª da Boa Viagem - Praia da 

Leirosa). 
  
A Cáritas de Coimbra tem vindo a apostar em 

novas perspetivas no apoio aos cidadãos idosos, 
valorizando a promoção da qualidade de vida e o 
retardamento da institucionalização. Nasceu assim 
o projeto-piloto Ajudar a Envelhecer, uma proposta 
de programa de alterações de rotinas e apoio ao 
idoso como ser ativo e decisor das suas ações de 
vida. O projeto pretende promover a manutenção da 
autonomia e a tomada de decisão do idoso, com o 
objetivo de protelar o aparecimento de doenças e 
incapacidades, partindo da alteração de rotinas e da 
realização de atividades de vida diária. 
  
O piloto do projeto, iniciado em 2014, foi testado no 
referido equipamento da Cáritas de Coimbra e visou 
avaliar o impacto das mudanças na vida do idoso, 
nomeadamente na manutenção da sua mobilidade, 
manutenção da qualidade de vida e diminuição dos 
níveis de depressão. 
  
As alterações de rotina foram implementadas a ní-
vel do serviço de refeitório que passou a regime 
self-service; na higiene pessoal, incentivando o 
utente a cuidar da sua imagem; atividades interge-
racionais entre centro de dia e creche; solidariedade 
entre pares na realização de tarefas diárias; apoio 
na aquisição de bens e serviços conjuntamente com 
os idosos (que anteriormente era realizado por co-
laboradores do centro); maior autonomia na entrada 

e saída dos veículos de transporte (ajudas técni-
cas); estimulação cognitiva e treino de memória, 
bem como atividade física regular, leitura, palavras 
cruzadas e jogos de estimulação cognitiva, nomea-
damente com uso de um tablet ou computador. 
                                                            
O projeto foi avaliado com diferentes instrumentos 
validados e obteve resultados encorajadores, no-
meadamente uma avaliação geral do grupo que 
passou de ligeiramente dependente (inicial) a inde-
pendente após o projeto piloto (valor médio de 
84,38 vs 90,31 na Escala de Barthel). A médio prazo 
a Cáritas de Coimbra pretende implementar estas 
boas práticas nas suas outras respostas de apoio a 
idosos, associando-as também aos seus projetos 
na área das novas tecnologias, trazendo assim so-
luções diferenciadas e inovadoras, com maiores be-
nefícios para os seus destinatários. 
  
Esta II Conferência Cuidar com Humanitude, reali-
zada no dia 18 de setembro na Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, foi  um espaço de partilha 
de experiências e pontos de vista, onde os autores 
da Metodologia de Cuidados - Humanitude e os res-
ponsáveis pela sua implementação em unidades de 
cuidados, expuseram os seus saberes, experiên-
cias e resultados obtidos, para uma reflexão con-
junta sobre a necessidade de uma mudança de pa-
radigma nas instituições de saúde. 

 

 

Concerto Solidário Contratempo, angariação de fundos para a aquisição de 

instrumentos 
Dia: 2 de Outubro (6ª feira) no auditório da Biblioteca Almeida Garrett (Palácio de 

Cristal),Porto com início às 20:30h e com preço simbólico de 3€ por pessoa 

O Grupo Contratempo surge da sinergia 

entre a Associação Cultural e Recreativa 

Tuna de Tecnologia da Saúde do Porto 

(Tuna TS) e a Associação Nova Aurora 

(ANARP), dando origem a um grupo 

musical composto por jovens da 

comunidade académica e pessoas com 

problemas de saúde mental que se uniram 

no combate ao estigma social na doença 

mental através da música. Para qualquer 

esclarecimento adicional ou reserva de 

bilhetes contactar 225504394 (Alice 

Teixeira)
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CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE   
 

UF3296 HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR     
CARGA HORÁRIA 

 25 HORAS 
 

OBJECTIVO (S) 
- Dotar os participantes das competências e conhecimentos técnicos necessários 

ao manuseamento e condicionamento dos produtos alimentares, normalização e 
legislação alimentar.   

 

PLANO CURRICULAR 
   

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 
   

- NOÇÕES DE MICROLOGIA  

- NOÇÕES DE HIGIENE 

- CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE GÉNEROS ALIMENTOS 

- NOÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

- INTRODUÇÃO À APLICAÇÃO DO APCPC (ANÁLISE DE PERIGOS E CONTROLO DOS PONTOS CRÍTICOS) 

 
 

UF3297 HACCP (GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR) 
CARGA HORÁRIA 

 25 HORAS 
 

OBJECTIVO (S) 
- Desenvolver boas práticas num sistema preventivo de segurança alimentar, 

através da análise dos perigos e do controlo dos pontos críticos do processo. 
 

PLANO CURRICULAR 
   

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 
   

 GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR (HACCP)  

- Introdução 

- Princípios e Conceitos 

- Terminologia 

- Regulamentação 

 ETAPAS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA 

- Estudos de Casos 
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CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE   
 

NHSA – NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR     
 

Nº AÇÃO  Nº SEQUÊNCIA  Nº SIGO  CPS  OC  PROPOSTA 
 

100  20/3         
   

COLABORAÇÃO  Centro Social de Ermesinde 
   

MORADA  Rua Rodrigues de Freitas, 220 
   

CÓDIGO POSTAL   4445 – 637 Ermesinde 
   

TELEFONE  229 758 774  FAX   TM  
   

EMAIL  centroformacao@cse.pt  
   

MODALIDADE DA FORMAÇÃO  Aperfeiçoamento  
   

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA  Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) 
   

PUBLICO ALVO    
- Profissionais de Hotelaria e restauração, qualidade e segurança alimentar  

- Outros profissionais com interesse de competências específicas nesta área 

- Desempregados 
   

CONDIÇÕES DE ACESSO  

- Idade superior a 18 anos de idade 

- Escolaridade superior ao 2.º Ciclo (6.º Ano) 

- Escolaridade superior ao 4.º Ciclo (Bacharelato e Licenciatura), até ao máximo de 
10 % do nº total de participantes.  

- Todos os desempregados podem frequentar, desde que apresentem a declaração 
da situação de desempregado, emitida pelo Centro de Emprego. 

   

REGIME DE FREQUÊNCIA  Semi - Laboral 
   

LOCAL DO CURSO  Instalações do Centro Social de Ermesinde 
   

DURAÇÃO  50 Horas 
   

DATA DE INÍCIO/FIM   07 de Outubro a 12 de Novembro de 2015 
   

FORMADOR(A)  Andreia Barroso 
   

INSCRIÇÕES  

Centro Social de Ermesinde 

LOCAL I Ermesinde 

MORADA I Rua Rodrigues de Freitas, 220 

CÓDIGO POSTAL I 4445 – 637 Ermesinde 

TELEFONE I 229 758 774 

EMAIL I centroformacao@cse.pt  
 

 

HORÁRIO  NHSA – NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR     
 

SEMANA / DIAS 
SEGUNDA 

HORAS/DIA 
TERÇA 

HORAS/DIA 
QUARTA 

HORAS/DIA 
QUINTA 

HORAS/DIA 
SEXTA 

HORAS/DIA 
SÁBADO 

HORAS/DIA 
HORAS 
SEMANA 

 

1ª SEMANA 
07/08 OUTUBRO 

  
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
  

6HORAS 
        

2ª SEMANA 
12/14/15 OUTUBRO 

14.30H / 17.30H 
3HORAS 

 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
  9HORAS 

        

3ª SEMANA 
19/21/22 OUTUBRO 

14.30H / 17.30H 
3HORAS 

 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
  9HORAS 

       
 

4ª SEMANA 
26/28/29 OUTUBRO 

14.30H / 17.30H 
3HORAS 

 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
  

9HORAS 
        

5ª SEMANA 
02/04/05 NOVEMBRO 

14.30H / 17.30H 
3HORAS 

 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
  9HORAS 

        

6ª SEMANA 
09/11/12 NOVEMBRO 

14.30H / 17.30H 
3HORAS 

 
14.30H / 17.30H 

3HORAS 
14.30H / 16.30H 

2HORAS 
  8HORAS 

        

Total  50 HORAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTÍCIAS À SEXTA 
25.09.2015 

INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTÍCIAS À SEXTA 
25.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) encontra-se a desenvolver o Projeto Proteus – apoiar 

vítimas de furto de identidade online (cofinanciado pela Comissão Europeia ao abrigo do Programa Preven-

ção e de Luta Contra o Crime), cujo objetivo é, nomeadamente, promover a prevenção do furto de identi-

dade online e ajudar a preparar os profissionais para intervir nestes casos. 

O Seminário PROTEUS | Furto de identidade online: prevenção, combate & apoio à vítima, a realizar-se no 

Auditório da Polícia Judiciária em Lisboa, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2015, constituirá um momento 

importante e único para debater questões transversais relacionadas com o furto de identidade e o seu 

enquadramento legal, modi operandi, investigação criminal, cooperação internacional e apoio a vítimas de 

furto de identidade. 

Inscreva-se já! 

Registo e informações: 

www.apav.pt/proteus 

 

 

 

 

http://www.apav.pt/proteus/index.php/pt/registo
http://www.apav.pt/proteus/index.php/pt/
http://www.apav.pt/proteus/index.php/en/
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Seminário sobre 
 "Intervenção Social na Saúde Mental" 

 
Dia 30 de Setembro, no Cinema Charlot, 

Setúbal, entre as 9.00h e as 17.30h.  

Para além de diversos painéis com profissionais 

da área da saúde mental e responsáveis por 

instituições relacionadas com a mesma 

problemática.  

A entrada é livre e não requer inscrição prévia. É 

só aparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia União na Inovação 

Guia de bolso sobre uma iniciativa da «Europa 2020» 

. 

Saiba de que modo a União Europeia está a colocar a Europa na vanguarda da inovação. 

«Inovação é a capacidade de os indivíduos, as empresas e nações inteiras criarem, de forma 

contínua, o futuro que desejam» 

John Kao, «Innovation Nation» (2007) 

Conheça o Guia de bolso sobre a iniciativa “União da Inovação” no âmbito da estratégia “Europa 

2020”, que visa criar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

O futuro da Europa está associado à sua capacidade de inovação. A solução é a “União da Inovação”, uma 

iniciativa rica em ações que tem por objetivo uma Europa que favoreça a inovação. 

Saiba mais sobre a iniciativa emblemática União da Inovação que pretende melhorar as condições e o 

acesso ao financiamento para a Investigação e Inovação, no quadro da Europa 2020, no sentido de asse-

gurar que as ideias inovadoras podem ser transformadas em produtos e serviços que criam crescimento e 

postos de trabalho. 

. 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:PT:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pt.htm
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25º. Dia Internacional das Pes-
soas idosas: Ambientes urba-
nos sustentáveis e inclusivos 
para todas as idades 
 

A celebração, em 2015, do 25º. Aniver-

sário do Dia Internacional das Pes-

soas Idosas, em antecipação da ter-

ceira Conferência das Nações Unidas 

sobre Habitação e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável (Habitat III) que 

terá lugar em 2016, irá focar não só o impacto do novo meio urbano nas pessoas mais idosas, 

mas também o impacto das pessoas idosas no ambiente do novo meio urbano.  

Por um lado, a mobilidade em todo o mundo, das pessoas para as cidades, está a verificar-se a um 

ritmo record, sendo expectável que 6 em cada 10 pessoas no mundo resida em áreas urbanas em 

2030. 

De acordo com este fenómeno de urbanização, o número de pessoas idosas está a aumentar mais 

rapidamente nos meios urbanos dos países em desenvolvimento. O efeito combinado destes dois fe-

nómenos, significa que o número de pessoas com 60 e mais anos que vivem nas cidades poderá cres-

cer para mais de 900 milhões até 2050 – significando um quarto da população urbana total nos países 

em desenvolvimento. 

Em princípio, estes acontecimentos oferecem às pessoas idosas perspectivas de melhoria da sua qua-

lidade de vida. Cidades bem planeadas têm mais probabilidades de gerar riqueza e oportunidades 

educacionais, além de habitação e ambientes urbanos mais acessíveis e seguros para os mais idosos, 

incluindo a incorporação de processos amigos da idade e de todas as idades nos serviços públicos. 

Isto inclui a acessibilidade a transportes adequados, seguros, flexíveis e fisicamente adaptados e aces-

síveis, o que é um aspecto central na participação, independência e inclusão social das pessoas idosas. 

A celebração do Dia Internacional das Pessoas Idosas 2015, procura demonstrar que uma agenda 

inclusiva no que respeita à idade, é crucial para promover a equidade, o bem estar e uma prosperidade 

partilhada para todos, em ambientes urbanos sustentáveis.  

Os objectivos do Dia Internacional das Pessoas Idosas 2015, são chamar a atenção para: 

 

1. Os princípios e os direitos fundamentais que 

orientam a disponibilização de serviços em ci-

dades inclusivas para todas as idades, prote-

gendo a dignidade e os direitos fundamentais 

das pessoas idosas, prevenindo o seu isola-

mento, abuso e negligência. 

2. Oportunidades para a participação das pessoas 

idosas no planeamento e respostas às suas ne-

cessidades em ambiente urbano, de modo a 

promover e melhorar o acesso a recursos e ser-

viços. 

3. Iniciativas que possam ser promovidas por par-

cerias entre os governos e o sector privado, 

para disponibilizar habitação e transportes 

acessíveis e adequados para as pessoas ido-

sas. 

4. O papel e contributo da inovação tecnológica 

para a criação de ambientes cada vez mais in-

clusivos de todas as idades. 

5. A importância dos apoios intergeracionais, no 

contexto das áreas sociais, económicas e cul-

turais dos ambientes urbanos. 

6. A próxima terceira revisão do Plano Internacio-

nal de Madrid para o Envelhecimento, particu-

larmente no que respeita ao seu “III Eixo Priori-

tário: promover e assegurar ambientes capaci-

tadores e promotores de apoio” 

 

http://undesadspd.org/ageing/internationaldayofolderpersons.aspx 
http://www.un.org/esa/socdev/documents/2015/MissionstatementIDOP2015.pdf 

 

 

Lino Maia 

http://undesadspd.org/ageing/internationaldayofolderpersons.aspx
http://www.un.org/esa/socdev/documents/2015/MissionstatementIDOP2015.pdf

