
 
 

 
 

  NOTÍCIAS À SEXTA                             2013.05 
 

 

 

Novos critérios de sujeição anual da Certificação Legal das Contas (CLC) para 
as entidades do sector não lucrativo 
 

As instituições particulares de solidariedade social e equiparadas abrangidas pelo 

Protocolo de Cooperação celebrado pela Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade, pela União das Misericórdias Portuguesas e pela União das Mutualidades 

Portuguesas com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, apenas devem ficar 

sujeitas a certificação legal de contas quando, durante dois anos consecutivos, ultrapassem 

dois dos três limites estabelecidos no artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais 

multiplicados por um factor de 1,70. 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de Março 

O artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de Março, alterado pela Lei n.º 66 -B/2012, 

de 31 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 12.º 

[…] 

1 — Ficam sujeitas anualmente a certificação legal das contas as demonstrações financeiras das 

entidades que apresentem contas consolidadas. 

2 — Ficam sujeitas anualmente a certificação legal das contas as demonstrações financeiras das 

entidades que, não apresentando contas consolidadas, ultrapassem os limites referidos no artigo 

262.º do Código das Sociedades Comerciais, nos termos nele previstos. 

3 — No que respeita às instituições particulares de solidariedade social e equiparadas 

abrangidas pelo Protocolo de Cooperação celebrado pela Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade, pela União das Misericórdias Portuguesas e pela União das 

Mutualidades Portuguesas com o Ministério da Solidariedade e da segurança social, os limites 

referidos no anterior são multiplicados por um factor de 1,70.» 

 
Artigo 3.º 

Primeira aplicação 

No caso da primeira aplicação por uma entidade, do regime de normalização contabilística para 

as entidades do sector não lucrativo, a verificação dos limites previstos nos nºs 2 e 3 do artigo 

12.º do Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de Março, alterado pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 

Dezembro, na redacção dada pelo presente decreto -lei, reporta -se às demonstrações financeiras 

dos dois exercícios imediatamente anteriores. 
 

 

Sintetizando:  
Passam a ter de contratar os serviços de um ROC, as IPSS que ultrapassem 2 dos 3 limites dos 

seguintes itens:  

Total do balanço - 2 550 000,00 € 

Total das Vendas líquidas e outros Proveitos - 5 100 000,00 € 

Nº de trabalhadores - 85 
 



 

1. No dia 2 de Maio (prolongando-se pelo dia imediato) no Instituto de Leuven para a 

Irlanda na Europa, em Bruxelas (Bélgica), organizada pela Presidência Irlandesa 

do Conselho da União Europeia, realizou-se a Conferência sobre “Pacote de 

Investimento Social – investimento, inovação e envolvimento”.  
 

Esteve presente uma delegação Portuguesa, composta por representantes do Instituto de 

Segurança Social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional da União das 

Misericórdias, do Gabinete de Estratégia e Planeamento e da Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade (representada por Lurdes Pombo). 

 

2. Dia 8 de Maio, nas instalações da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco, decorreu uma reunião da UDIPSS-

Castelo Branco com todas as IPSS associadas do concelho de Castelo Branco.  
 

Estiveram presentes os órgãos sociais da União e também o Sr. Comendador Joaquim Morão, 

Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, que conjuntamente com a Presidente da 

UDIPSS Castelo Branco, Dra. Maria de Lurdes Pombo, proporcionaram uma reunião 

extremamente proveitosa, contribuindo tanto para troca de informações, como de partilha de 

boas práticas entre as 18 IPSS presentes.    

 

3. No dia 10 de Maio, no Palácio de Desportos em Torres Novas, realizou-se mais uma 

edição da Feira para comemorar o Dia da Europa, uma realização da Europe 

Direct de Santarém e Câmara Municipal de Torres Novas em parceria com 

diversas entidades, entre as quais, a UDIPSS-Santarém. 

 
4. No dia 11 de Maio e seguinte, no âmbito do Programa da Semana da Educação, 

Igualdade e Cidadania, realizou-se a 1ª Feira Social de Abrantes, em que a 

autarquia foi a promotora principal, tendo a UDIPSS-Santarém sido parceira. 
 

Pretendeu-se sensibilizar para a importância das redes sociais como forma de promoção da 

coesão social e promover o encontro e a partilha de projectos locais e/ou regionais de acção 

social. Estiveram presentes para mostrar o seu trabalho no terreno vários Conselhos Locais de 

Acção Social da região, as Comissões Sociais de Freguesia do Concelho de Abrantes e outras 

entidades, como o Banco Alimentar Contra a Fome de Abrantes, que recebeu bens alimentares 

em troca da entrada livre. 

 
5. No dia 13 de Maio, no número 91, Série I, do Diário da República foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 64/2013 do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, que 

procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que 

aprova os regimes da normalização contabilística para microentidades e para as 

entidades do sector não lucrativo e transpõe a Directiva n.º 2009/49/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, e a Directiva n.º 2010/66/UE, 

do Conselho, de 14 de Outubro 

        http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09100/0286302864.pdf 

 
6. No dia 13 de Maio, no número 91, Série I, do Diário da República foi publicado o 

Decreto-Lei n.º 65/2013, do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social que 

procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 98/98, de 18 de Abril, clarificando 

a forma como o apoio logístico, administrativo e financeiro é prestado pelo 

Instituto da Segurança Social, I. P., à Comissão Nacional de Protecção das 

Crianças e Jovens em Risco 

          http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09100/0286402865.pdf 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09100/0286302864.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09100/0286402865.pdf


 
7. No dia 13 de Maio, a representante da CNIS (Lúcia Saraiva) participou numa 

reunião da CNPCJR. 

 
8. No dia 13 de Maio, na DGS, José Casaleiro, representando a CNIS, participou 

numa reunião de apresentação do Plano de Contingência para Temperaturas 

Extremas Adversas 2013 – Módulo Calor. 

 
9. No dia 14 de Maio, no número 92, Série I, do Diário da República foi publicada a 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

9/2013/M, da Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa, que 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação de um relatório anual 

sobre os Direitos da Criança e a situação da infância em Portugal. 

         http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09200/0289202893.pdf 

 
10. No dia 15 de Maio, com a presença do representante da CNIS (Eugénio 

Fonseca), teve lugar nas instalações do CES, uma reunião entre uma delegação do 

Governo e conselheiros do CES para análise e discussão do “Acordo de Parceria” a 

celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do Quadro Estratégico 

Comum Europeu 2014-2020. 

 
11. No dia 15 de Maio, no número 93, Série I, do Diário da República foi publicado 

o Despacho n.º 6319/2013, do Ministério da Economia e do Emprego - Gabinete do 

Secretário de Estado do Emprego, que procede à alteração ao regulamento 

aprovado pelo Despacho n.º 4749/2009, de 9 de Fevereiro, da Tipologia de 

Intervenção nº 6.12 "Apoio ao investimento a Respostas Integradas de Apoio 

Social" do POPH. 

         http://dre.pt/pdf2sdip/2013/05/093000000/1542515426.pdf 

 
12. No dia 16 de Maio, em Lisboa, decorreu uma reunião do Grupo de Trabalho – 

Educação, para definição conjunta de procedimentos sobre o Estatuto do Aluno, 

onde esteve presente a CNIS, representada por Lúcia Saraiva. 

 
13. No dia 16 de Maio, no número 94, Série II, do Diário da República foi publicado 

o Despacho n.º 6378/2013, do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Saúde, que no âmbito do Ministério da Saúde, cria 

um modelo de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do 

ciclo de vida, com a designação de Acção de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo 

de Vida (ASGVCV), e uma comissão de acompanhamento 

         http://dre.pt/pdf2sdip/2013/05/094000000/1564415645.pdf 

 
14. No dia 16 de Maio, no Auditório da Fundação Montepio Geral, em Lisboa, 

decorreu a cerimónia de (re)lançamento a revista Cáritas, após 22 anos de 

interrupção, e que contou com a presença da CNIS, na pessoa de José Casaleiro. 
 

A revista Cáritas foi lançada pela primeira vez em 1981 numa altura em que despontava o 

interesse pelas comunicações sociais. Nessa altura havia necessidade de divulgar o pensamento, 

os objectivos e, também, as preocupações e interrogações de muitas pessoas responsáveis e 

colaboradoras de instituições de solidariedade. Terminou em 1991, no número 100.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09200/0289202893.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/05/093000000/1542515426.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/05/094000000/1564415645.pdf


Após 22 anos, a revista Cáritas regressa agora com o mesmo objectivo inicial de difusão da 

acção social da Igreja, mas também como uma oportunidade para a partilha de experiências, 

troca de ideias e anunciadora de uma “nova terra em que habite a justiça e a paz”. 

 
15. No dia 16 de Maio, nas instalações da Humanitas em Lisboa, os dois 

representantes da CNIS, José Casaleiro e Henrique Rodrigues, reuniram com a 

FECPCES, no âmbito da Comissão Paritária. 

 
16. No dia 16 de Maio, no Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, a União 

Distrital de Santarém levou a efeito uma sessão de esclarecimento sobre um 

potencial lançamento de uma Central de Compras no distrito. Estiveram presentes 

representantes de 17 Instituições. 
 

Os esclarecimentos foram prestados pela Empresa Yunit e por dirigentes distritais da Caixa 

Geral de Depósitos. 

 

17. No dia 17 de Maio, prolongando-se pelo dia seguinte, na Faculdade de Ciências 

Sociais da Católica - Braga, iniciaram-se os trabalhos das IV Jornadas de 

Gerontologia Social: "Qualidade do cuidado na intervenção gerontológica", em que 

se pretendeu, fundamentalmente, discutir o tema do cuidado gerontológico e sua qualidade, de 

forma a compreender as suas especificidades, uma vez que a prestação de cuidados aos idosos 

apresenta-se hoje em moldes bem diferentes daqueles do passado. As exigências dos próprios 

idosos, e também dos organismos do Estado, evoluíram para padrões de maior qualidade.  
 

 “Avaliação da qualidade das respostas sociais para a pessoa idosa” foi o tema desenvolvido 

por Filomena Bordalo, em representação da CNIS. 

 

18. No dia 20 de Maio, no número 96, Série I, do Diário da República foi publicada 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2013 da Presidência do Conselho de 

Ministros, que determina a execução a nível nacional de actividades associadas ao 

Ano Europeu dos Cidadãos. 

         http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09600/0297002971.pdf 

 

19. No dia 25 de Maio, assinalou-se o Dia Internacional das Crianças 

Desaparecidas. 
Dados da Polícia Judiciária indicam que em 2012 foram realizadas, em média, seis 

participações por dia de crianças e jovens desaparecidos, que totalizaram 2.366 casos, menos 

226 face ao ano anterior. Do total de desaparecimentos, 1.677 eram jovens entre os 15 e os 18 

anos, 514 eram adolescentes de 13 e 14 anos, 90 tinham idades entre os 10 e os 12 anos e 85 

entre os zero e os nove anos. É importante comunicar o desaparecimento às autoridades logo 

nas primeiras horas, porque pode estar associado a um crime. 

 

20. No dia 1 de Junho, na Rua Avelar Brotero, 42, em Loures, a Associação Luís 

Pereira da Mota inaugura o Centro de Apoio Integrado. 

 
21. No dia 4 de Junho (prolongando-se pelo dia imediato), no Fórum Cultural de 

Ermesinde, no âmbito das actividades dinamizadas pelo Município de Valongo, em 

estreita articulação com as Entidades concelhias, nomeadamente com a Associação 

para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde, decorrerá o IV 

Encontro Intergeracional. 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09600/0297002971.pdf


 

22. No dia 6 de Junho, com a participação da CNIS, vai decorrer a 7ª Reunião da 

Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Regional de Lisboa 

(PORLisboa). 

 
23. No dia 7 de Junho, mo âmbito do Mestrado de Psicologia Comunitária e 

Protecção de Menores do ISCTE-IUL, decorrerá o 2º Encontro Nacional sobre 

Crianças e Jovens em Perigo: contextos comunitários e educativos, investigação e 

intervenção. 
 

Este Encontro tem como objectivo promover uma reflexão entre investigadores e técnicos sobre 

a intervenção e investigação comunitárias e educativas com crianças e jovens em perigo, 

salientando os contextos família, instituições e comunidade. 

 
24. No dia 7 de Junho, na Rua Américo Costa – Quinta da Piedade – Póvoa de Santa 

Iria, a APAC (Associação Popular de Apoio à Criança) vai realizar a Festa de Final 

de Ano Lectivo. 

 
 

Obrigatoriedade de comunicar ao fisco o transporte de mercadorias adiada para 1 de 
Julho - Portaria n.º 161/2013  

O Governo adiou por dois meses, para 1 de Julho, a obrigatoriedade de as empresas e 
agentes económicos terem de comunicar previamente ao Fisco o transporte de 

mercadorias e cumprirem a nova legislação que entra em vigor em Maio. 

 

 

Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS+) 

Portaria nº 135-C/2013, 28.03 e Despacho n.º 5978/2013, 08.05 
 

As acções a desenvolver pelos CLDS+ estão integradas em 3 eixos de intervenção:  
 

 Eixo 1: emprego, formação e qualificação, incluindo a promoção da inclusão das pessoas 

com deficiência e incapacidade;  
 

 Eixo 2: intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;  
 

 Eixo 3: capacitação da comunidade e das instituições. 

  

Intervêm neste processo a Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP), a Comissão Local de 

Acção Social, o coordenador técnico do CLDS+ e o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.).  
 

Para mais informações, consultar: http://www4.seg-social.pt/contratos-locais-de-desenvolvimento-social-clds 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www4.seg-social.pt/contratos-locais-de-desenvolvimento-social-clds


 
 
 

 

 

 

 

O SOCIAL INVESTE, Programa de Apoio à Economia Social, foi criado pela Portaria nº 

42/2011 e é dirigido às associações de desenvolvimento local, às cooperativas, às 

instituições particulares de solidariedade social, às misericórdias, às mutualidades e outras 

entidades da economia social sem fins lucrativos.  

 

Concretizado numa linha de crédito, o SOCIAL INVESTE tem como objectivo incentivar as 

entidades que integram a economia social a fazerem investimento para promover 

actividades em áreas existentes ou em novas áreas de intervenção, para a modernização 

dos serviços prestados às comunidades e da gestão, bem como para o reforço de 

tesouraria.  

 

A Linha de Crédito SOCIAL INVESTE permite o financiamento dessas operações, sendo o 

crédito disponibilizado pelas instituições bancárias que celebraram Protocolo com a 

CASES e com o IEFP, IP: 

 Banco Comercial Português  

 Banco Espírito Santo  

 Caixa Económica Montepio Geral  

 Caixa Geral de Depósitos  

 Crédito Agrícola 
 

O crédito beneficia de garantia, no quadro do sistema de garanta mútua, de bonificação da 

taxa de juro e de bonificação da comissão de garantia, nos termos protocolados com as 

Sociedades de Garantia Mutua. 

 

A Cooperativa António Sérgio vai gerir a linha de crédito, num montante global de 12,5 

milhões de euros de disponibilidade financeira, em articulação com o IEFP, I.P. 

 

Esta linha de crédito vai estar operacional junto dos Bancos a partir do dia 31 de Maio de 

2013. 

 

Mais informações podem ser encontradas em www.cases.pt. 

 

http://www.cases.pt/


Extracto Lei n.º 30/2013 Lei de Bases da Economia Social 
 
Artigo 4.º 
Entidades da economia social 
Integram a economia social as seguintes entidades, desde 
que abrangidas pelo ordenamento jurídico português: 
a) As cooperativas; 
b) As associações mutualistas; 
c) As misericórdias; 
d) As fundações; 
e) As instituições particulares de solidariedade social não 
abrangidas pelas alíneas anteriores; 
f) As associações com fins altruísticos que actuem no âmbito 
cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; 
g) As entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e 
autogestionário, integrados nos termos da Constituição 
no sector cooperativo e social; 
h) Outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que 
respeitem os princípios orientadores da economia social 
previstos no artigo 5.º da presente lei e constem da base de 
dados da economia social. 
 
Artigo 9.º 
Relação entre o Estado e as entidades da economia 
social 
No seu relacionamento com as entidades da economia social, 
o Estado deve: 
a) Estimular e apoiar a criação e a actividade das entidades 
da economia social; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Assegurar o princípio da cooperação, considerando 
nomeadamente, no planeamento e desenvolvimento dos 
sistemas sociais públicos, a capacidade instalada 
material, humana e económica das entidades da 
economia social, 
bem como os seus níveis de competência técnica e de 
inserção no tecido económico e social do país; 
c) Desenvolver, em articulação com as organizações 
representativas das entidades da economia social, os 
mecanismos de supervisão que permitam assegurar 
uma relação transparente entre essas entidades e os 
seus membros, procurando optimizar os recursos, 
nomeadamente através da utilização das estruturas de 
supervisão já existentes; 
d) Garantir a necessária estabilidade das relações 
estabelecidas com as entidades da economia social. 
 
Artigo 13.º 
Desenvolvimento legislativo 
1 — No prazo de 180 dias a contar da entrada em vigor 
da presente lei são aprovados os diplomas legislativos 
que concretizam a reforma do sector da economia 
social, à luz do disposto na presente lei e, em especial, 
dos princípios estabelecidos no artigo 5.º 
2 — A reforma legislativa a que se refere o número 
anterior envolve, nomeadamente: 
a) A revisão dos regimes jurídicos aplicáveis às 
entidades referidas no artigo 4.º; 
b) A revisão do Estatuto do Mecenato e do Estatuto de 
Utilidade Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEQUE promove Colónias de Férias Inclusivas 

 

A LEQUE - Associação de Pais e Amigos de pessoas com Necessidades Especiais irá promover nos meses 

de Julho e Agosto, do corrente ano, o projecto de Colónias de Férias Inclusivas.  

Esta iniciativa pretende proporcionar a crianças, jovens e adultos (com e sem necessidades especiais) um 

período de actividades adaptadas às suas necessidades, sempre numa perspectiva inclusiva.  

As Colónias de Férias decorrerão nas seguintes datas:  

- 27 de  Julho a 3 de Agosto; 

- 17 de Agosto a 24 de Agosto; 

- 24 de Agosto a 31 de Agosto.  

Para mais informações contacte a Associação LEQUE através do e-mail geral@leque.pt 

 

 

 

 

 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA TEMPERATURAS EXTREMAS ADVERSAS 

MÓDULO CALOR 2013 

MAIO 2013 

                                                               Poderá ser consultado em http://www.dgs.pt/ 

 

mailto:geral@leque.pt


 
 

 Prémio BPI Capacitar - O período de candidaturas decorrerá de 2 de Maio até dia 15 de Junho 

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social o BPI lança a 4ª edição do Prémio BPI Capacitar, 
para as Instituições sem fins lucrativos, com sede em Portugal, que apresentem um projecto com 
a âmbito de integrar a diferença e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 
deficiência ou incapacidade permanente. Um prémio que irá atribuir €500.000: um 1º prémio cujo 
montante pode ascender até €200.000 e distinções até €50.000 cada, para as restantes candidaturas 
seleccionadas. 

Para mais informações consultar:  www.bancobpi.pt/premiobpicapacitar 

 

 
  

Prémio BPI Seniores - O período de candidaturas decorrerá de 2 de Maio até dia 15 de Junho 

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social o BPI lança a 1ª edição do Prémio BPI Seniores, 
para as Instituições sem fins lucrativos, com sede em Portugal, que apresentem um projecto que 
promova o envelhecimento activo e que contribua para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
com mais de 65 anos. Um prémio que irá atribuir €500.000: um 1º prémio cujo montante pode 
ascender até €200.000 e distinções até €50.000 cada, para as restantes candidaturas seleccionadas. 

Para mais informações consultar:  www.bancobpi.pt/premiobpiseniores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha de Crédito II de Apoio à Economia Social  
Esta medida vai permitir apoiar 142 Entidades de Economia Social 

 

Encontra-se finalizado o processo de análise, avaliação e hierarquização de candidaturas à Linha de 

Crédito II de Apoio à Economia Social, criada pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social (MSSS), no montante de 12,5 M€. 

Esta medida vai permitir apoiar 142 Entidades de Economia Social (Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, Misericórdias, Fundações, Mutualidades e os Centros Sociais das igrejas e 

equiparadas) em situação de desequilíbrio financeiro. 

Salienta-se que esta Linha de Crédito de Apoio à Economia Social II será implementada em parceria 

com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Mutualidades 

Portuguesas, a União das Misericórdias Portuguesas e a Caixa Económica Montepio Geral. 

A linha de crédito apoiada pelo MSSS, no montante global de 12,5 milhões de Euros, prevê uma 

taxa de juro bonificada (EUR3M+3,75 pontos percentuais), e um prazo de vigência até 27/12/2019, o 

qual enquadra um período inicial que pode ir até dois anos de carência de capital. 

O montante máximo de financiamento concedido a cada instituição é de 100.000€. 

Finalizado o processo de avaliação vai-se iniciar a fase de contratação do financiamento. 

 


