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LEGISLAÇÃO
Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e Ambiente e Transição Energética

Finanças

» Portaria n.º 34/2019 - Diário da República n.º
19/2019, Série I de 2019-01-28
Aprova os novos modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e
respetivas instruções de preenchimento a vigorar
no ano de 2019

» Portaria n.º 35/2019 - Diário da República n.º
19/2019, Série I de 2019-01-28
Aprova a folha de rosto e os modelos relativos aos
anexos do modelo declarativo da IES/DA

» Despacho n.º 1056/2019 - Diário da República
n.º 21/2019, Série II de 2019-01-30
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano
de 2019

Portaria n.º 42/2019 - Diário da República
n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30
Segunda alteração à Portaria n.º 349-D/2013,
de 2 de dezembro, retificada pela Declaração
de Retificação n.º 3/2014, de 31 de janeiro, e
republicada pela Portaria n.º 17-A/2016, de 4
de fevereiro, que estabelece os requisitos de
conceção relativos à qualidade térmica da envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos
dos edifícios novos, dos edifícios sujeitos a intervenção e dos edifícios existentes
Educação - Conselho Nacional de Educação
Recomendação n.º 1/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série II de 2019-01-30
Recomendação sobre transferência de competências para as autarquias locais e entidades
intermunicipais no que se refere à rede pública
de educação pré-escolar e de ensino básico e
secundário, incluindo o ensino profissional

» Selo Protetor I 2ª Edição 2019/2020
Candidaturas até 28 de fevereiro

Toda a informação necessária para que possa efetuar a candidatura da sua entidade:
 Modelo Conceptual

 Guião para a construção do 4º requisito
 Regulamento
 Modelo de Declaração de parceria
 Formulário de candidatura
Para mais informações: cnpdpcj.seloprotetor@cnpdpcj.pt
Mais se informa que a Direção Geral de Educação, reconheceu o Selo Protetor como uma boa prática,
associando-se na sua promoção e divulgação http://www.dge.mec.pt/noticias/selo-protetor-2019
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» 8ª Edição do Prémio Envelhecimento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro, 2019
Categoria “Familia e Comunidade”
Candidaturas até 10 de fevereiro
Regulamento aqui
Formulário de candidatura

SEGURANÇA SOCIAL
» Manual de Apoio à Execução das Operações
da Tipologia de Operações 1.2.1 - PO APMC –
Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas.
Incluí os Anexos e Logótipos. Janeiro 2019

» Apresentação
Atualizações ao Manual de Apoio à Execução das Operações da TO 1.2.1

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Formação certificada “Organização de Escalas de Tempo de Serviço”
14 de fevereiro I 09h30 – 17h30
Auditório da Estação Zootécnica Nacional, Vale de Santarém
As inscrições devem ser efetuadas, tão breve quanto possível, através do
link: https://goo.gl/forms/SeQFZj6y2JFlgSu53

URIPSS ALGARVE
Assembleia Geral Eleitoral quadriénio 2019-2022
16 de fevereiro I 10h30 às 11h30
Sede da URIPSS, sita na Rua Conselheiro Sebastião Teles, 6 em Faro
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Tomada de Posse dos Órgãos Gerentes da UIPSS de Bragança para o
Quadriénio 2019-2022
Dia 25 de Janeiro de 2019
Fundação Betânia (sede da União)
Palavras da Presidente da Direção – Paula Pimentel: “Aquilo que se espera
e que as Associadas a nós confiaram no passado dia 28 de Dezembro, é a
vontade de participarmos ativamente na construção de um Futuro melhor
para a UNIÃO: Ação e Inovação no caminho da Solidariedade”
Deixou também uma palavra de agradecimento e reconhecimento a todos os
que agora terminam o seu mandato, à nova Direção, aos novos elementos
pelo facto de aceitarem integrar esta nova composição e dedicar parte importante das suas vidas ao bem comum, ao bem de todas as Associadas, ao Sr.
Pe. Lino Maia, Presidente da CNIS, hoje aqui presente, pelo exemplo, pela
voz ativa em defesa das IPSS, pelo modelo de dedicação, de trabalho árduo,
transparência e sobretudo pela presença amiga, hoje e sempre, na caminhada desta UIPSSDB e, por último, uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos Dirigentes que me acompanham na Administração da Fundação Betânia, pelo facto de estarem sempre recetivos a acolher as iniciativas
da União e por concordarem na disponibilização de todos os recursos necessários ao bom desenvolvimento das atividades, bem como, a todos os colaboradores e técnicos que me acompanham e mostram agrado e disponibilidade em todas as iniciativas promovidas pela união.

Campeonato Regional Norte Indoor OK5

30 de janeiro I 10h00
Pavilhão Municipal de Valpaços
Uma organização da APPACDM de Valpaços

Ciclo de Formação: “Forma-me à Sexta na Casa”
Tema: “A intervenção Tutelar Educativa e a Justiça: da Investigação
à Intervenção”, dinamizado pela Professora Dr.ª Vera Duarte
8 de fevereiro I 14H00 às 16H30
Rua da Bandeira n.º 215, Viana do Castelo
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Uma iniciativa da Casa dos Rapazes de Viana do Castelo (lar de Infância e
Juventude) que pretende desenvolver ciclos de formação mensais, com a
duração de cerca de 2 horas. Serão dinamizados por diversos oradores
convidados diferentes temas (educação, psicologia, serviço social, justiça,
saúde, entre outros) de forma a permitir momentos de reflexão e de reciclagem formativa, cuja necessidade se mostra imperativa para uma melhor
intervenção junto das nossas crianças e jovens.
A participação é gratuita, no entanto, a inscrição é obrigatória: geral@casarapazesviana.pt

Noite de Poesia “Cyombra - Uma Equação Inacabada”

13 de janeiro I 21h00
Sede da APOIO (rua Francisco Marcelo Curto, em Algés)
É uma sessão guiada por Francisco de Pina Queiroz, formador e dinamizador cultural com a participação especial da Dra. Dina Roque – Professora de Matemática e Poeta

Grande Noite de Fados
16 de fevereiro I 20h00
Casa do Campino em Santarém
Uma iniciativa da Associação Casa dos Beirões do Ribatejo e que tem como
objetivo angariação de fundos para a construção do complexo social.
Inscrições até 12 de fevereiro para: 965333317 ou casadosbeiroes@sapo.pt

.

IMPRENSA
“IPSS estão a ser tomadas de assalto”, diz Pe. Lino Maia
Numa altura em que diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito de Bragança se
queixam de excesso de rigor das entidades ...
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Presidente da União das IPSS do distrito queixase de falta de ...
Presidente da União das IPSS do distrito de Bragança queixa-se de falta de ... ver com as comparticipações por parte do Estado pois deviam ser diferentes ...

Congresso | Debate sobre os desafios do setor social e solidário
A UMP-União das Misericórdias Portuguesas vai promover o XIII Congresso Nacional das Misericórdias, entre
os próximos dias 7 e 10 de fevereiro em Albufeira, a decorrer no Palácio de ...

Ministro garante que vai resolver atrasos nas pensões no primeiro semestre
Durante o segundo trimestre deste ano irá abrir
uma nova fase de candidaturas ao PROCOOP Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento
de ...
“….De acordo com os dados divulgados na comissão, estão previstos mais 380 acordos de cooperação em 2019, que vão abranger mais 5065 utentes,
num valor global de 21,8 milhões de euros.

Já em 2018, foram assinados 466 acordos, entre 92
novos e 374 alargamentos, que beneficiaram 5845
pessoas e custaram 21,1 milhões de euros”.
Durante o segundo trimestre deste ano irá abrir
uma nova fase de candidaturas ao PROCOOP Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento
de Respostas Sociais.

DIVERSOS
Apresentação I Código Cooperativo Anotado I Tributo a António Sérgio
6 de fevereiro I 18h00
Biblioteca Passos Manuel - Assembleia da República
A cerimónia será presidida pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e contará com a presença do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva.
Convite
Prémio Dr.ª Maria Lutegarda – Candidaturas
Criado em memória da antiga Diretora da Fundação AFID Diferença Dr.ª Maria
Lutegarda, este prémio dedicado à Investigação Científica na área da Reabilitação, visa estimular e mobilizar investigadores, estudiosos, técnicos e a comunidade académica em geral, para a criação e desenvolvimento de trabalhos
de investigação e de inovação sobre a reabilitação e intervenção junto de pessoas com deficiência.
Procura, também, a promoção da inclusão social, autonomia e participação de
pessoas com deficiência na sociedade.
Ler mais…
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» Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores
Acaba de ser lançado em português, o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores no âmbito
da iniciativa DigCompEdu da Comissão Europeia.
O DigCompEdu é destinado a docentes, da Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, Ensino Superior
e Educação de Adultos, incluindo formação geral e profissional, educação especial e contextos de aprendizagem não formal.
Se trabalha na Educação Pré-Escolar, recomendamos que use a seguinte versão da ferramenta:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-ECEC-PT

» Comissão de Saúde
Relatório sobre a situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências e em Matéria de
Álcool 2017
A Comissão de Saúde recebeu no dia 30 de janeiro, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), para apresentação do "Relatório Anual 2017 - Descritivo de respostas
e intervenções do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências - Horizonte 2020".
Ver aqui o relatório

Projecto Dar Voz - Guia de Direitos
O Guia tem como objetivo informar as pessoas com deficiência sobre os seus direitos e
como os defender.

Lino Maia
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