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As candidaturas ao Prémio Solidário 25 anos SIC terminam já no dia 1
de setembro!
Destinado a todas as Instituições de Solidariedade Social do país, o prémio
pretende contemplar um projeto inovador que tenha como objetivo a melhoria
da qualidade de vida, em particular de pessoas socialmente desfavorecidas. O
prémio tem o valor de 25.000,00 € e as candidaturas estão abertas até ao dia 1
de setembro. O vencedor será anunciado no dia do aniversário da SIC, a 6 de
outubro.
Para conhecer mais detalhes, nomeadamente o Regulamento e acesso à Ficha
de Candidatura, consulte o link: http://sic.sapo.pt/sicesperanca/2017-06-06Premio-Solidario-25-anos-SIC.
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Portaria n.º 259/2017 - Diário da República n.º
160/2017, Série I de 2017-08-21

Decreto-Lei n.º 102/2017 - Diário da República
n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

ECONOMIA

73

Fixa os termos e condições em que pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos podem realizar, sob supervisão da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, ensaios de Valor Agronómico e de Utilização para efeitos de inscrição de
variedades no Catálogo Nacional de Variedades
de Espécies Agrícolas e Hortícolas

Deliberação n.º 775/2017 - Diário da República
n.º 160/2017, Série II de 2017-08-21
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, I. P.
Alterações à organização interna do Departamento de Orçamento e Conta

Rua da Reboleira, 47

482

Implementa a medida do SIMPLEX+ 2016 «Informação ao consumidor + simples»
Lei n.º 93/2017 - Diário da República n.º
162/2017, Série I de 2017-08-23
72

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Estabelece o regime jurídico da prevenção, da
proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade,
ascendência e território de origem
Despacho n.º 7539/2017 - Diário da República
n.º 164/2017, Série II de 2017-08-25
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde
Constitui um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento das Unidades de Cuidados na Comunidade
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Continuar a ler

RESTITUIÇÕES DE IVA – DECRETO-LEI Nº 84/2017
Ofício Circulado nº 90025/2017
…
O Decreto-lei n. 0 84/2017, de 21 de julho, tem em vista a simplificação dos pedidos de restituição de IVA pelas Forças
Armadas, Forças e serviços de segurança, Associações de Bombeiros, que passam a ser solicitados por transmissão
electrónica de dados no portal das finanças, o que se traduz em ganhos de eficiência para os serviços e entidades,
permitindo o pagamento mais célere, bem como a redução de custos administrativos por utilização da informação de
faturas já recebidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
No que respeita aos pedidos de restituição de IVA solicitados por Instituições Particulares de Solidariedade Social e
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, o D.L. n.º 84/2017 de 21/07, pretende a agilização do procedimento, nomeadamente a redução de custos administrativos, por utilização da informação de faturas já recebidas pela AT, bem como
a certificação electrónica do pedido, pelas entidades que exerçam poderes de inspeção, auditoria e fiscalização ou
outra entidade que exerça a tutela nos termos legais.

Continuar a ler
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IMPRENSA



86% dos idosos do CSI não pedem reembolso ...
TSF Online-21.08.2017
Beneficiários do Complemento Solidário para Idosos têm direito a reembolso de metade das despesas com medicamentos e 75% dos custos ...

 Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental com 46 vagas ...
Notícias de Coimbra-17/08/2017
Os primeiros acordos para o funcionamento, na região Centro, de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental vão ser celebrados ...
 Centro Solidário: as dificuldades das IPSS`s de Viseu
Jornal do Centro-24/08/2017
José da Costa, presidente da União Distrital das IPSS`s de Viseu, afirma
que estas instituições estão a passar "uma fase complicada" o que ...

 “O Estado serviu-se das IPSS para ultrapassar muitos problemas ...
Região de Águeda-24/08/2017
“O poder central não tem estado a acompanhar a evolução dos encargos
obrigatórios das IPSS”, afirmou Mário Ribeiro, atual presidente da ...

 Mais de meio milhão por ano para apoiar IPSS
DNoticias- 24/08/2017
A recém-empossada, Rita Andrade visitou ontem a Associação Protectora dos Pobres, no Funchal. Trata-se da primeira visita institucional
da ...

 Cáritas Portuguesa desafia a ajudar crianças e jovens mais ...
Agência Ecclesia-24/08/2017
A Cáritas Portuguesa vai promover nos dias 2 e 3 de setembro uma
campanha nacional de recolha de ...
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 GOVERNO APROVA REGIME DE REFORMA PARA
CARREIRAS CONTRIBUTIVAS MUITO LONGAS
O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que estabelece um
regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os
beneficiários do regime geral de segurança social e do regime de
proteção social convergente com muito longas carreiras contributivas.
«O diploma cumpre o objetivo de proteger e valorizar as muito longas carreiras contributivas, permitindo que os beneficiários do regime geral de segurança social e do regime de proteção social convergente possam reformar-se sem qualquer penalização no valor das
suas pensões quando reúnem uma das seguintes condições: tenham
pelo menos 60 anos e uma carreira contributiva igual ou superior a
48 anos; ou tenham iniciado a sua atividade profissional com 14 anos
ou idade inferior, e tenham aos 60 anos de idade pelo menos 46 anos
de carreira contributiva», refere o comunicado do Conselho de Ministros.
O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, afirmou que o regime abrange «pessoas que começaram a trabalhar com uma idade que hoje seria considerado trabalho infantil» e que o Governo tinha a intenção de saldar «esta dívida
que a sociedade tinha para com estes trabalhadores», permitindo um
benefício na altura de chegar à idade da reforma.
«Trata-se de garantir o direito ao bem-estar e à dignidade na reforma de milhares de portugueses que tiveram de começar a trabalhar quando ainda eram crianças», refere o comunicado do Conselho
de Ministros.
As alterações do regime estão «sempre relacionadas com uma correção da injustiça ou com a promoção de equidade no domínio da
proteção social na velhice».
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E

EM CONSULTA PÚBLICA
A Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA)
está em consulta pública até 29 de setembro para promover uma «discussão alargada na sociedade civil, tendo como visão combater o desperdício alimentar, uma responsabilidade partilhada do produtor ao
consumidor».

A nota do gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, refere que «o desperdício alimentar
constitui uma preocupação crescente a nível mundial, tendo representado uma prioridade pública e política nos últimos anos».
«Ocorrendo em toda a cadeia de abastecimento alimentar - durante a
produção, transformação e distribuição, nas lojas, nos restaurantes, nos
estabelecimentos que fornecem géneros alimentícios preparados e nos
domicílios - a sua quantificação e a definição de estratégias de combate
ao desperdício constitui um desafio complexo», acrescenta.

A Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar foi criada
em novembro de 2016 para «promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem integrada e multidisciplinar», e
abrangendo 18 entidades, das quais 15 organismos da administração
pública de nove áreas governativas diferentes

A proposta da ENCDA e o respetivo PACDA está disponível para consulta
pública até 29 de setembro, encontrando-se o documento e o inquérito
da consulta acessíveis através do Portal do Governo / Consultas públicas
e no sítio website do GPP.
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PARCERIA CNIS – EDP
A proposta de parceria tem como objetivo criar condições de racionalização de custos energéticos
nas Instituições.
Informamos ainda, que embora a assinatura do Protocolo se realize apenas em Setembro, por razões de agenda, considera-se efetivo desde o passado dia 20 de julho.
Assim, as Instituições interessadas em aderir, devem contactar o Engº. Fernando Monteiro através
do e-mail fernandommonteiro@gmail.com, ou para o seu telemóvel 939 555 330
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SEGURANÇA SOCIAL

Modelo

Modelo
Requerimento de Subsídios de Carácter Eventual (Incêndio ocorrido entre
os dias 17 e 21 de junho de 2017)

AS81-DGSS

Requerimento de isenção do pagamento de contribuições / dispensa do pagamento de contribuições / diferimento do pagamento de contribuições

GTE86-DGSS

Requerimento rendimento social de inserção - Informações e instruções de
preenchimento

RSI1/2-DGSS

Requerimento rendimento social de inserção - Folha de continuação

RSI1/1-DGSS

Requerimento inicial / Pedido de renovação do rendimento social de inserção

RSI1-DGSS

Requerimento – Contratação de Trabalhador com Deficiência

GTE85-DGSS

Declaração - Composição e rendimentos do agregado familiar - Abono de
família para crianças e jovens - Informações e instruções de preenchimento

GF_54_2_DGSS

Requerimento de diminuição de rendimentos rede nacional de cuidados
continuados integrados comparticipação Seg. Social - Informações e instruções

AS73/2-DGSS

Declaração - Informações e Instruções de Preenchimento - Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados - Comparticipação da Segurança Social

AS55/2-DGSS

Declaração de alterações - Rendimento social de inserção - Informações e
instruções de preenchimento

RSI28/2-DGSS

Declaração de alterações - Rendimento social de inserção

RSI28-DGSS
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Fundação INATEL reconhece ações de responsabilidade social de cidadãos e entidades coletivas
O “Ajudar ‘17”, projeto promovido e organizado pela Fundação INATEL, procura reconhecer o papel que
cidadãos ou entidades coletivas desempenham no contexto do apoio social informal e do voluntariado,
nomeadamente pela promoção do envolvimento da sociedade civil no encontro de mecanismos que permitam a melhoria do bem-estar comum e que representem uma contribuição para o crescimento do espírito
de solidariedade e responsabilidade social na comunidade.
A iniciativa irá reconhecer cidadãos que tenham desempenhado um papel relevante no apoio, formal ou
informal, dirigido a outros cidadãos; entidades coletivas que, no âmbito do desenvolvimento da sua atividade, se destaquem pelas suas maiores contribuições para o bem-estar das populações e para a coesão
social; e ainda entidades ou cidadãos que se destaquem pela sua atuação na área do voluntariado.
De acordo com a Fundação INATEL, este projeto pretende promover o envolvimento da sociedade civil no
encontro de ferramentas para a melhoria do bem-estar comum, contribuindo para uma tomada de consciência sobre o valor da solidariedade e da responsabilidade social nas atuais sociedades da tecnologia e
informação.
As candidaturas podem ser submetidas até 03 de setembro através de formulário eletrónico, disponível na seguinte ligação: FORMULÁRIO.
A apresentação de candidaturas pode ser realizada pelos seus eventuais beneficiários ou por entidades
terceiras, desde que se entenda que o trabalho desenvolvido por outros é merecedor de distinção.
O reconhecimento público dos agraciados, far-se-á durante o evento “Reconhecer – Gala de Reconhecimento Social”, que acontecerá no Teatro da Trindade, em Lisboa, em outubro próximo.
Para mais informações: inatelsocial@inatel.pt
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INFORMAÇÕES/ATIVIDADES IPSS

DIVERSIDADE OU IGUALDADE? - JORNADA DE REFLEXÃO
7 de setembro । 10h00-16h30
Centro Cultural de Ferreira do Zêzere

A Cáritas Diocesana de Coimbra, através do seu projeto (Des)Igual, tem
feito uma aposta na reflexão sobre as questões de género com o objetivo
de operacionalizar uma mudança de atitudes e comportamentos individuais e coletivos na sociedade.
A inscrição no evento é gratuita mas obrigatória, e pode ser realizada
através do formulário, no site da Cáritas de Coimbra (www.caritascoimbra.pt) ou no dia do evento, no próprio local.
Participe! Porque todos somos uma identidade

Descarregue aqui a ficha de inscrição

Para mais informações, contacte:
Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal
R. Dom Gonçalo da Silveira Nº 31 - A, 2080-114
Almeirim
Telefone: 243 000 087
E-mail: 1encontronacional.torresnovas@gmail.com
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DIVERSOS

CATÓLICA PORTO
MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL (9.ª ed.)
BOLSAS








Para os alunos com dificuldades em pagar as propinas, há possibilidade de atribuição de BOLSAS
SOCIAIS.
Para informações sobre a organização do curso, contactar a Direcção do curso (amendes@porto.ucp.pt) e o site do mestrado:
http://www.catolicabs.porto.ucp.pt/pt/mestrado-detalhes/msces/3554%20MES
Para 9.ª edição (2017/18) haverá bolsas financiadas pela CASES - Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social, pela Fundação Montepio, pelo J. B. Fernandes Memorial Trust e pela ATES Área Transversal de Economia Social da Católica Porto (Bolsa ATES "Padre Américo Monteiro de
Aguiar" e Bolsa ATES "Prof. Francisco Carvalho Guerra").
Data limite para a apresentação de candidaturas: 13 de Setembro.

IGUALDADE É DESENVOLVIMENTO
Dia Municipal para a Igualdade | 24 de outubro 2017
Um compromisso coletivo com a Igualdade. Uma iniciativa de cidadania local.
Desde 2010 que centenas de organizações de todo o país e autarquias locais assinalam esta data promovendo iniciativas diversas no âmbito da igualdade. Este ano, aceite o desafio da Comissão Organizadora
e junte-se a nós no dia 24 de outubro.
Proponha uma atividade na sua organização ou território.

Comunique-nos a sua iniciativa!
Para mais informações contacte: celia.lavado@animar-dl.pt | 963496541

Lino Maia
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