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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 esclare- 
cimentos, 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+. 
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» Licença ou autorização de funcionamento de 
  estabelecimentos de educação pré-escolar da rede solidária 
 
A CNIS elaborou um parecer sobre a licença ou 
autorização de funcionamento de estabelecimen-
tos de educação pré-escolar da rede solidária que 
divulgou às suas associadas no Notícias à Sexta 
nº 534, de 6 de maio de 2016, disseminando a sua 
posição relativamente a esta matéria e sobre a 
qual teve, igualmente, oportunidade de se pronun-
ciar em sede de Comissão Permanente do Setor 
Social e Solidário. 
 
O Compromisso de Cooperação para o Setor Social 
e Solidário, biénio 2017-2018, prevê no ponto 7 da 
Cláusula I - Educação Pré-Escolar do Anexo III - Da 
Educação, a constituição, efetuada pelo Despacho 
n.º 9017/2017, de 12 de outubro, de um grupo de 
trabalho para o desenvolvimento e expansão da 
Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, com-
posto pelos Ministérios da Educação e do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, assim como os 
representantes das instituições do setor social e so-
lidário, CNIS, União das Misericórdias e União das 
Mutualidades Portuguesas, e a Associação Nacio-
nal de Municípios Portugueses, e que tem de, no 

prazo de 120 dias contados da sua constituição, 
apresentar propostas, entre outras matérias, sobre 
“Procedimentos de autorização administrativa de 
funcionamento dos estabelecimentos da educação 
pré -escolar que integram a rede solidária”. 

 
 
Tendo o referido grupo já iniciado funções, 
esta matéria ainda não foi analisada.  
 
No entanto, continuando esta a ser uma exi-
gência diária às instituições, quer em ações de 
fiscalização da responsabilidade da IGEC – 
Inspeção-Geral de Educação e Ciência, quer  
nas de acompanhamento realizadas pelos 
Centros Distritais de Segurança Social, a CNIS 
oficiou, a 16 de abril de 2018, os dois Ministé-
rios reforçando entender não existir legitimi-
dade para tal exigência. 
 
A CNIS aguarda os desenvolvimentos sobre 
esta matéria para fornecer mais informação às 
suas associadas. 

 
 
 

» 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 aquando da entrada na plataforma para requerer a certificação do 
tempo de serviço. 
                       Guia do utilizador - 18/04/2018                         Modelo - IPSS - JI - 3 aos 5 anos 
 

Fonte: DGAE, abril 2018 

 

 
» Adenda Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 2017-2018 
 
Os ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde e da Educação assinaram no dia 
13 de abril, em reunião plenária da Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, um acordo com a 
CNIS, a U Misericórdias, a U Mutualidades Portuguesas e a Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL, 
estabelecendo assim os princípios e os termos da Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor 
Solidário, Protocolo para o biénio 2017-2018. 
 
Pode ser consultada em: Adenda Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 2017-2018 

https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=29220
https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=29218
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=043a2b75-8885-40f7-9d98-cd1d1011eaed
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social-- Gabinete do Secretário de Estado do Emprego 

 

Despacho n.º 3803/2018 - Diário da República n.º 

74/2018, Série II de 2018-04-16 115116022 
Procede à alteração dos Despachos n.os 
11348/2014, de 10 de setembro, e 1573-A/2014, de 
30 de janeiro, na redação que lhes foi dada pelo 
Despacho n.º 3150/2017, de 13 de abril, bem como 
do Despacho n.º 4462/2017, de 24 de maio, alte-

rado pelo Despacho n.º 9620/2017, de 2 de novem-
bro, que regulamentam, respetivamente, as medi-
das Emprego Jovem Ativo, Contrato Emprego-in-
serção e Contrato Emprego-inserção+ e Estágios 
Profissionais, procedendo à atualização dos custos 
unitários calculados com base no IAS e à regula-
mentação do artigo 22.º da Portaria n.º 347-A/2017, 
de 13 de novembro

 
 
 
 

 
 
Candidaturas: até 04 de maio  
 
O Rock’n’Law é uma iniciativa sem fins lucrativos 
que visa angariar fundos para projectos de Solida-
riedade. 
Abraçar a “Luta contra o cancro” significa ajudar 
não só as vítimas desta terrível doença, mas tam-
bém os seus cuidadores e todas as Instituições e  
 

 
entidades que contribuem para combater a doença, 
seja através do apoio e acesso ao tratamento, do 
apoio a projetos de prevenção, investigação ou 
sensibilização. 
 
Para candidatar o seu projeto à edição de 2018 do 

Rock 'n' Law preencha este formulário. 

 

 
 

 
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 

 
Estes cursos têm como finalidade dotar os partici-
pantes de conhecimentos que lhes permitam com-
preender os conceitos gerais relativos à gestão da 
qualidade e capacitá-los com conhecimentos sobre 
o conteúdo da norma NP EN ISO 9001:2015, do-
tando-os de competências que lhes permitam atuar 

no sentido de dinamizar a implementação de siste-
mas de gestão da qualidade nas suas organiza-
ções. 
Programa – consultar aqui 
As inscrições através do preenchimento de um for-
mulário disponível aqui até dia 14 de maio para 
Lisboa e 6 de junho para o Porto.

LEGISLAÇÃO 

 
 

  CANDIDATURAS 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115116022/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-04-16&date=2018-04-01&dreId=115115975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115116022/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-04-16&date=2018-04-01&dreId=115115975
https://goo.gl/forms/GjQdjahy9ji4m25A3
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Formacao/Documents/2018/ProgramaSGQImplementaçãoNPENISO9001_2015_2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1NJQktBIEILzwtJATrmhZFZd2xT49aVjkID-2BxxDmf0/edit
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» Ficha doutrinária n.º 12373, de 29.03.2018  
(disponibilizada em 18.04.2018) 

Isenções: IVA – Prestações de serviços que se destinem  
à prática de atividades desportivas, quando efetuadas  
por organismos sem finalidade lucrativa diretamente às  
pessoas que pratiquem essas atividades. 
  

 
 

 
DGERT disponibiliza ferramenta para pesquisa de convenções coletivas 
 
A  DGERT disponibiliza no seu site uma ferramenta para pesquisa de convenções coletivas de trabalho. 
Trata-se de uma ferramenta de pesquisa simples e acessível que permite a qualquer pessoa procurar 
convenções coletivas por setor de atividade económica e por área geográfica de aplicação  
Para mais informações consulte o site da DGERT e aceda à ferramenta de pesquisa. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Aulas de Zumba Fitness 
 
Todas as 5as feiras   I   19h00 -20h00 
 
Ginásio do Centro Comunitário da Associação Social e Cultural da Tôr 

Inscrições ou mais informações:animacao.asctor@gmail.com ou 

na Secretaria do Centro Comunitário 
 
 
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 

FISCALIDADE 

 
 

» Ficha doutrinária n.º 12537, de 29.03.2018 
(disponibilizada em 18.04.2018) 

 
Direito à dedução: IVA – Pessoa coletiva de 
direito privado sem fins lucrativos – Investi-
mentos relacionados com caminhos e outras 
infraestruturas de apoio às explorações agrí-
colas dos seus associados. 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-Doutrin%C3%A1aria-12373.pdf
http://www.dgert.gov.pt/
http://www.dgert.gov.pt/ferramenta-para-pesquisa-de-convencoes-coletivas
mailto:animacao.asctor@gmail.com
mailto:asas@asassts.com
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-Doutrin%C3%A1ria-12537.pdf
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Caminhada da Chama da Solidariedade  I   dia 25 de Abril 

 
No âmbito da chegada da chama da solidariedade encontra-se abertas 
as inscrições para a “Caminhada da chama da solidariedade” que se re-
aliza no dia 25 de Abril que tem como objetivo levar a chama da solida-
riedade do Edifício Sede do CCQC até ao parque da vila, onde será en-
tregue à Junta de Freguesia da Quinta do Conde. 
 
As inscrições encontram-se abertas nos Serviços Administrativos do 
CCQC. 
 
Mais informações em 21 211 77 30

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Governo reforça apoio ao sec-
tor solidário e dá aval para tes-
tar creche ao sábado  

Apenas o reforço financeiro do 

financiamento público, tendo 

em conta “o acréscimo de des-

pesas com o funcionamento 

das respostas sociais”, se-

gundo se pode ler no próprio 

documento. “É sempre bom 

quando há acordo”, diz Lino 

Maia, presidente da CNIS, re-

metendo para a inflação, cujo 

valor em ... 
 

Casa do Povo de Abraveses 
diz que IPSS estão a substituir 
a Segurança Social  

 “Gostávamos que as entida-

des oficiais respondessem 

mais rapidamente às nossas 

questões. Costumamos dizer 

que não queremos favores, 

mas também não queremos 

que nos compliquem. E às ve-

zes, nós constatamos com si-

tuações complicadas e temos 

de nos substituir à Segurança 

Social ... 
 

Só um refugiado conseguiu 
reunir a família em Portugal  
Da Plataforma de Apoio aos 
Refugiados (PAR), houve pe-
didos de dois refugiados, do 
Conselho Português para os 
Refugiados (CPR) houve qua-
tro, da Cruz Vermelha Portu-
guesa (CVP) deram entrada 
três, da União das Misericór-
dias Portuguesas (UMP) “com 
toda a certeza” apenas um, e 
da Câmara ... 

 IMPRENSA 

http://rotass.cnis.pt/abertas-inscricoes-para-a-caminhada-da-chama-da-solidariedade-25-de-abril/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/04/14/sociedade/noticia/governo-anuncia-maior-reforco-do-financiamento-do-sector-solidariodesde-2010-1810300&ct=ga&cd=CAEYACoTMTA2NTExNTYzNDkxMzc5MDQ1MzIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEZhfFHgQRBiQrYLHTf--7PIDTgBg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/04/14/sociedade/noticia/governo-anuncia-maior-reforco-do-financiamento-do-sector-solidariodesde-2010-1810300&ct=ga&cd=CAEYACoTMTA2NTExNTYzNDkxMzc5MDQ1MzIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEZhfFHgQRBiQrYLHTf--7PIDTgBg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/04/14/sociedade/noticia/governo-anuncia-maior-reforco-do-financiamento-do-sector-solidariodesde-2010-1810300&ct=ga&cd=CAEYACoTMTA2NTExNTYzNDkxMzc5MDQ1MzIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEZhfFHgQRBiQrYLHTf--7PIDTgBg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/casa-do-povo-de-abraveses-diz-que-ipss-estao-a-substituir-a-seguranca-social/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgxNjQ0OTI1MDU3NTQ0ODEyOTUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHNzdsNolUe84Ko65y0f5UgpvVb2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/casa-do-povo-de-abraveses-diz-que-ipss-estao-a-substituir-a-seguranca-social/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgxNjQ0OTI1MDU3NTQ0ODEyOTUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHNzdsNolUe84Ko65y0f5UgpvVb2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/casa-do-povo-de-abraveses-diz-que-ipss-estao-a-substituir-a-seguranca-social/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgxNjQ0OTI1MDU3NTQ0ODEyOTUyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHNzdsNolUe84Ko65y0f5UgpvVb2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/04/19/sociedade/noticia/centenas-de-refugiados-em-portugal-e-so-um-conseguiu-luz-verde-para-trazer-a-familia-1810503&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMxOTc3NDQ2MzE1NzEyODU3NjYyGzhiYzY0MDhjY2ZhZjQ1YjA6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNFgnrPfQQh3PK5IkHvIfXd5X6x5fQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2018/04/19/sociedade/noticia/centenas-de-refugiados-em-portugal-e-so-um-conseguiu-luz-verde-para-trazer-a-familia-1810503&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMxOTc3NDQ2MzE1NzEyODU3NjYyGzhiYzY0MDhjY2ZhZjQ1YjA6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNFgnrPfQQh3PK5IkHvIfXd5X6x5fQ
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Encontra-se em consulta pública o Referencial de Educação do Con-
sumidor (REC) para a Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino 
Secundário 
 

O Referencial de Educação do Consumidor resulta de uma parceria entre 

a Direção-Geral da Educação (DGE), a Direção-Geral do Consumidor (DGC) 
e a DECO – Associação de Defesa dos Consumidores, tendo sido constituída 
uma equipa com elementos das referidas entidades para a sua elaboração. 
A sua concretização na educação pré-escolar deverá ser enquadrada pelas orientações curriculares em 
vigor para este nível de educação. 
Salienta-se a importância da participação de todos nesta discussão e reflexão. Os contributos deverão ser 

enviados à DGE, até ao dia 19 de maio de 2018, através do seguinte endereço eletrónico: cidada-

nia.edu.consumidor@dge.mec.pt 

 
 

 
 

Formação certificada para Centros Sociais Paroquias e outras 
IPSS da Diocese de Aveiro 

 
As primeiras ações a desenvolver são as seguintes: 
- Operação de lavandarias (24 de abril); 
- Boas práticas em limpeza (27 de abril); 
- Combater fatores de risco com boas práticas de higiene no serviço   

de alimentação (16 de maio) 
Inscrições e demais informações aqui 

 
 

 
A FACES – Financiamento e Apoio para o Combate à Exclusão 
Social  -  Fundação Montepio 
O objetivo desta linha de Financiamento e Apoio para o Combate à 
Exclusão Social (FACES) é apoiar o combate à exclusão social atra-
vés do financiamento de projetos de intervenção social que promo-
vam a empregabilidade das pessoas com deficiência, a inclusão de 
crianças e jovens em situações de risco ou respostas inclusivas para 
famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo. 

 
Conheça aqui o novo regulamento. 
O período de candidaturas até 30 de maio. 
 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Consumidor/documentos/referencial_eucacao_consumidor_cp.pdf
mailto:cidadania.edu.consumidor@dge.mec.pt
mailto:cidadania.edu.consumidor@dge.mec.pt
http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=16412
https://www.montepio.org/wp-content/uploads/2017/01/Regulamento_eclus_social_fund_montepio_270218.pdf
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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 juven-
tude (youth workers), professores e professoras, educadores e educado-
ras, 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. 

 

 
 

 
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 equi-
pas. 
Pedimos que traga uma peça de roupa azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lino Maia 

https://docs.google.com/forms/d/1PayMayfs5LcDO9t1Q3FDmMoI0MOZKriIKUoHYMIcTMc/viewform?ts=5ab83af2&edit_requested=true
https://www.dropbox.com/s/k349lwps7k0f03n/NTCHRE_Chamada.pdf?dl=0

