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SESSÕES ESCLARECIMENTO 

sobre Regulamentos Internos e Compromisso de Cooperação 
2015/2016 

 

Promovidas pelas UDIPSS de: 

 4 de maio, 10h30 no Centro Socio Pastoral de Viseu 

14 de maio, 14h30, em local a designar 

MODELOS DE REGULAMENTOS INTERNOS
E DE COMPROMISSOS DE COOPERAÇAO

Tipo Publicação Descrição

Folheto 
Pagamentos à Segurança
Social por Multibanco

A Segurança Social dá-lhe a possibilidade de pagar por 
multibanco contribuições de trabalho independente, serviço 
doméstico e seguro social voluntário, e notas de reposição, ou 
planos prestacionais, referentes a valores de prestações 
indevidamente pagas. Abril de 2015. 

Folheto Linha Segurança Social A Linha de atendimento telefónico do Instituto da Segurança 
Social tem um novo número: 300 502 502. Abril de 2015 

Folheto 
Atendimento por 
Marcação

É possível fazer a marcação do seu atendimento no portal da 
Segurança Social (on-line) ou pelo telefone 300 502 502. Abril 
de 2015. 

 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/729656/Folheto_multibanco
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/729656/Folheto_multibanco
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/729656/VMP_Cartaz_telefone_internet
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/729656/VMP_Cartaz_telefone_internet
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/729656/folheto_linha_ss


------------------------------------------------------------
Sessão  esclarecimento  sobre  os
Regulamentos  Internos  e  Contratos  de
Prestação de Serviços
------------------------------------------------------------
Dia: 23 de abril, em Braga

Foi  uma  iniciativa  da  UDPSS-Braga  e  onde
estiveram presentes 204 representantes  de 117
IPSS associadas.

------------------------------------------------------------
Assembleia Geral da UIPSS-Bragança
------------------------------------------------------------
Dia: 23 de abril

Foi aprovado o Relatório de Atividades e Conta de
Gerência relativos ao ano de 2014 da UIPSS, tendo
estado presentes 25 IPSS associadas.

------------------------------------------------------------
2.º Laboratório do Voluntariado
------------------------------------------------------------
Dia:  29  de  abril,  entre  as  9h  e  as  18h,  no
Centro Ismaili, em Lisboa

Uma inciiaticva da Confederação Portuguesa do
Voluntariado  e  o  Grupo de Reflexão  e  Apoio  à
Cidadania Empresarial   e que reunirá entidades
do setor social e do setor empresarial.
É  um  evento  dedicado  à  reflexão  sobre  a
promoção e realização de ações de Voluntariado
Corporativo  e  de  Responsabilidade  Social  das
empresas  junto  de  organizações  da  economia
social.

------------------------------------------------------------
1º Encontro “Novos Rumos para a Educação
de Bebés e Crianças em Creche e Jardim de
Infância”
-----------------------------------------------------------

Dia: 9 de maio, no auditório da CESPU (Escola
Superior  de Saúde do Vale do Ave),  em Vila
Nova de Famalicão 

A inicitivda da Associação Gerações – Associação
de  Educação,  Solidariedade  e  Serviços  –  e  a
Câmara  Municipal  de  Vila  Nova  de  Famalicão,
reuirá  especialistas  de  várias  áreas  trazendo
ideias,  conhecimentos  e  práticas  com  vista  à
melhoria  e  inovação  das  creches  e  jardins-de-
infância,  transformando  estes  contextos  em
melhores  espaços  de  crescimento,  de
desenvolvimento, de aprendizagem, de formação
e  de  socialização.  Investigadores,  professores
universitários, neurocientistas, médicos pediatras,
educadoras de infância e psicólogos da infância e
da  adolescência  vão  poder  partilhar  visões  e
experiências,  contribuindo  assim  para  a
construção de “novos rumos” para a educação de
infância.

Os  contactos  e  inscrições  para  o  1º  Encontro
“Novos  Rumos  para  a  Educação  de  Bebés  e
Crianças em Creche e Jardim de Infância” devem
ser  feitos  pelos  telefones  da  Associação
Gerações  252374480/932886644  ou  pelo  “mail”
geral@associacaogeracoes.com

------------------------------------------------------------
A noite do Pirilampo”
-----------------------------------------------------------
Dia: 9 de maio, no Palácio de Cristal na cidade
do Porto

A FNA Porto  convida toda a comunidade e em
especial todos os antigos escuteiros a participar
nesta noite mágica, pois é uma oportunidade para
contribuir  para  esta  causa  bem  conhecida,
símbolo da solidariedade social.

Na compra de um balão estarão a ajudar crianças
e  jovens  com  deficiência  intelectual  e/ou
multideficiência.

 

mailto:geral@associacaogeracoes.com


UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA. PORTO

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE ECONOMIA 
SOCIAL

(Pré-inscrições para a 4.ª edição)

Contactos e site

Estando a terminar a 3.ª edição da Pós-Graduação em Gestão de Organizações de Economia Social da
Católica Porto, as pessoas interessadas em frequentar a 4.ª edição poderão manifestar desde já essa
intenção através de envio de mensagem para Cristina Crava (ccrava@porto.ucp.pt).
O endereço do site do curso é o seguinte:
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-em-gestao-de-organizacoes-de-
economia-social

Data de início

O início da 4.ª  edição acontecerá depois do termo da 3.ª  edição actualmente em curso,  ou seja, se
possível, em meados de Maio, ou depois disso.

Plano de estudos

O plano de estudos que pode ser consultado no site do curso inclui  17 disciplinas organizadas em 5
módulos, a saber:
- Sustentabilidade das Organizações;
- Gestão Estratégica de Pessoas;
- Contabilidade, Fiscalidade e Enquadramento Jurídico;
- Formação de Auditores Internos de Qualidade  (habilitação para o certificado de auditor interno de
qualidade a emitir pela APCER)
A totalidade do curso corresponde a 270 horas lectivas.

Articulação com outros cursos

A frequência deste curso dá créditos para a frequência do  Mestrado em Economia Social da Católica
Porto.

Flexibilidade nas inscrições

A inscrição no curso é muito flexível existindo as seguintes alternativas:
- inscrição na totalidade do curso;
- inscrição só num, ou nalguns módulos, sem inscrição nos restantes em futuras edições;
- inscrição só num, ou nalguns módulos, com inscrição nos restantes em futuras edições.

Horário

A totalidade do curso corresponde a 270 horas lectivas, com aulas que funcionam às Sextas Feiras, das
14h às 18h, e aos Sábados, das 9h às 13h.

Parcerias

São parceiros da Católica Porto nesta pós-graduação a CNIS, a Fundação Montepio, a Vieira de Almeida &
Associados, a PricewaterhouseCoopers, a SINASE e a APCER.

 

http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-em-gestao-de-organizacoes-de-economia-social
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-em-gestao-de-organizacoes-de-economia-social
mailto:ccrava@porto.ucp.pt


 DECRETO-LEI Nº 59/2015, DIARIO DA REPUBLICA Nº 77/2015, SERIE I DE 2015-04-21
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Aprova o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, previsto no artigo 336.º do Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, transpondo a Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de outubro de 2008, relativa à proteção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência 
do empregador

DECRETO-LEI N.º 61/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 78/2015, SÉRIE I DE 2015-04-22  67051306

        Ministério da Saúde
        

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, que regula o acesso às 
prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes, no que respeita ao regime de taxas 
moderadoras e à aplicação dos regimes especiais de benefícios

DESPACHO N.º 4007/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 78/2015, SÉRIE II DE 2015-04-22  67030832

Presidência da República - Gabinete do Presidente

Nomeio presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, para o ano de 2015, a Professora Doutora Elvira Maria Correia Fortunato

 

https://dre.pt/application/file/67030927
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67051306/details/maximized?p_auth=Yrs1KzV2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/67040492/details/maximized?p_auth=vLRKCf7Y


      Abertas as candidaturas (até 8 de Maio) do módulo de formação do MAIS   
Santarém-MARKETING E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS”

     As candidaturas poderão ser formalizadas através do seguinte link   
http://bit.ly/1EjnnM1

 

http://bit.ly/1EjnnM1


Lino Maia

 


