Alteração e/ou inclusão CAE (Código Atividade Económica)

Com a entrada em vigor do chamado “Novo IRS” são muitos os clientes/utentes das IPSS que têm
questionado o porquê de não conseguirem enquadrar as despesas suscetíveis de dedução em IRS
(nomeadamente as de educação, de lar e de apoio domiciliário, entre outras) na plataforma e-fatura.
Esta situação deve-se ao facto de as Instituições não estarem registadas nas Finanças com o(s) CAE(s)
adequado(s) à(s) totalidade da(s) resposta(s) social(ais) .
A fim de ultrapassar esta divergência as Instituições devem, com a maior brevidade possível, participar à
Autoridade Tributária a alteração e ou inclusão do(s) CAE(s). Para o efeito tem de entregar uma declaração
de alteração de atividade. Esta pode ser entregue em papel numa repartição de finanças ou via eletrónica
pelo Técnico Oficial de Contas.
A alteração do código CAE uma vez efetuada, é imediatamente atualizada a informação da entidade no
SICAE, Registo Nacional de Pessoas Coletivas, Finanças e INE.
As entidades podem, posteriormente, requerer através do portal do Instituto dos Registos e do Notariado o
cartão de pessoa coletiva (cartão da empresa) com a informação atualizada. Este pedido tem um custo
associado de 14,00€.
Elencamos abaixo os CAE`s referentes às respostas sociais mais abrangentes:
85100 – Pré-Escolar;
88910 – Creche e Centro de Atividades de Tempos Livres;
87301 – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
87302 – Lar de Apoio/Lar residencial (área da Deficiência);
88101 – Centro Dia / Centro Convívio / Apoio Domiciliário;
88102 – Centro Atividades Ocupacionais (área da Deficiência).
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Revisão dos despachos de Matrícula e Matrícula Eletrónica
No âmbito do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, anexo III, capítulo 2, pontos 1. e
2. remete-se em anexo informação sobre a plataforma Matrícula Eletrónica. Nela explicita-se como pode ser
utlizada a plataforma – pelas Instituições para inscrição das matrículas ou pelos encarregados de educação,
via internet. Para acesso à plataforma as IPSS devem utilizar os códigos de acesso que já têm e que utilizam
para aceder, nomeadamente, os inquéritos de recenseamento escolar anual. Caso não possuam este código
podem solicitá-lo junto da DGEEC para o seguinte email: dgeec@dgeec.mec.pt.
O suporte técnico aos utilizadores é fornecido pela DGEEC (www.dgeec.mec.pt).
Às IPSS que considerem ter reunidas as condições para que este processo possa avançar, solicitamos que
informem e facultem um contacto de um técnico à DGEEC com quem esta possa articular.
IV Jornada sobre a Família
Família: Saúde Mental e Cuidadores
------------------------------------------------------------

Dia: 18 de Abril, às 10h00, no Anfiteatro Alcínio
Miguel, Escola Superior de Tecnologia e Gestão
(ESTIG) - Bragança

------------------------------------------------------------Assembleia Geral da UDIPSS-Évora
------------------------------------------------------------Dia: dia 18 de Abril, no Salão da Cáritas
Arquidiocesana de Évora, pelas 15:00h, em
primeira convocatória
Esta Assembleia tem como ordem de trabalhos:
apreciação do Relatório e Contas de Gerência do
Exercício de 2014 e a Alteração aos Estatutos da
UDIPSS-Évora
------------------------------------------------------------Comemoração 10 Anos ONG Mundo a Sorrir
------------------------------------------------------------Dia: 18 de Abril, 16h30, nas instalações do
antigo Hospital de S. Marcos em Braga
Será inaugurado o projeto “Braga a Sorrir” em
parceria com a Câmara Municipal de Braga, que
contará com a presença do presidente da
UDIPSS-Braga,
Dr.
Manuel
Lomba,
em
representação da CNIS
------------------------------------------------------------Congresso “Qualidade de Vida do Idoso
Institucionalizado”
------------------------------------------------------------Dia: 21 de Abril, no Salão da Paróquia de
Perafita

Uma iniciativa do Centro Social Paroquial Padre
Ângelo Ferreira Pinto e tem por objetivo
compreender e desmistificar a institucionalização
e dotá-la de práticas de qualidade. Contactos:
229 996 731.

------------------------------------------------------------Apresentação Pública do Relatório de
Acompanhamento da Crise “O Aumento da
Pobreza e das Desigualdades. Modelos
Sociais Justos São Necessários para a
Solução”
------------------------------------------------------------Dia: 22 de Abril, no Fórum Picoas-Lisboa
A Cáritas Europa e Cáritas Portuguesa
apresentarão este documento que analisa e
monitoriza, de forma particular, a situação dos
sete principais países afetados pela crise: Chipre,
Grécia, Irlanda, Itália, Portugal, Roménia e
Espanha. Reúne contributos de cada um destes
países e é resultado do trabalho no terreno
desenvolvido pelas Cáritas locais. São revelados
factos que sugerem que, seis anos após o início
da crise em 2008, são ainda evidentes as marcas
deixadas nas populações e nas economias da
UE.
------------------------------------------------------------II Fórum para a Coesão e Inovação Social
------------------------------------------------------------Dia: 23 abril, no Fórum Eugénio de Almeida,
em Évora
A Fundação Eugénio de Almeida realiza a 2ª
edição do Fórum que reúne especialistas em
torno do Empreendedorismo e da Inovação
Social, do trabalho em rede e dos instrumentos
financeiros de apoio a estas iniciativas, entre
outras temáticas de interesse para as
organizações do terceiro setor.

Entre outros oradores de renome, regista-se
ainda a participação do Vogal da Comissão
Executiva do Alentejo 2020, e do Presidente
Comissão Diretiva da Portugal Inovação Social, que vão apresentar os apoios à economia
social e às iniciativas de empreendedorismo e
inovação social.

-----------------------------------------------------------41º Encontro IPSE “Os atores da proteção
social na Europa face às grandes mutações

do século XXI”
-----------------------------------------------------------Dias: 23 e 24 de abril em Lisboa
Uma iniciativa do Instituto da Proteção Social
Europeia em cooperação com a associação
mutualista portuguesa Montepio Geral.
Os Encontros IPSE propiciam o debate entre
dirigentes dos organismos de proteção social,
cidadãos eleitos, parceiros sociais, universitários
e diferentes peritos europeus

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-deorganizacoes-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.

LEI N.º 28/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 72/2015, SÉRIE I DE 2015-04-1466970761
Assembleia da República
Consagra a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho,
procedendo à oitava alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro

DESPACHO N.º 3651/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 71/2015, SÉRIE II DE 2015-04-1366970404
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Define a comparticipação financeira do IEFP, I.P., por mês e por estágio no âmbito da medida Reativar



PORTARIA N.º 85/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2015, SÉRIE I DE 2015-03-20
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Cria a medida de Apoio à Mobilidade Geográfica no Mercado de Trabalho

PORTARIA N.º 86/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2015, SÉRIE I DE 2015-03-20
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Cria a medida REATIVAR

66818281

66818282

Prémio BPI Seniores – CANDIDATURAS ATÉ 26 DE ABRIL DE 2015
No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, o BPI lança a 3ª edição do Prémio BPI
Seniores, no valor de 500 mil euros, para apoio a projetos que visem a integração social e

promovam a melhoria da qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idade
superior a 65 anos.

Mais informações em: http://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-seniores

2.ª Edição Academia ES (Lisboa)
15 de Abril a 6 de Maio
Formulário de inscrição
em http://www.cases.pt/programas/esjovem/academia-es

A Academia ES é uma iniciativa destinada à sensibilização e formação de jovens, nos temas da Economia
Social.
O setor da Economia Social, em Portugal, é constituído por mais de 55 mil organizações (associações,
cooperativas, mutualidades, misericórdias, IPSS’s e fundações), é gerador de emprego e contribui para o
desenvolvimento socioeconómico do país.
Os jovens podem encontrar neste setor uma oportunidade para a criação de emprego, com uma forte
componente de realização pessoal.
A Academia ES pretende facilitar a aquisição de conhecimentos e competências que favoreçam o
desenvolvimento de projetos de empreendedorismo social coletivo.
Destinatários
Jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos .

Homenagear a Senhora Dr.ª Maria Raquel Ribeiro, figura ímpar da Segurança Social em Portugal e
homenagear os cidadãos com mais de 80 anos que continuam ativos, influenciando de modo construtivo a
sociedade portuguesa.
A quarta edição do Prémio contempla seis categorias (Intervenção Social; Arte e Espetáculo; Ciência e
Investigação; Política e Cidadania; Ética e Saúde; Família e Comunidade) de modo a divulgar e realçar
exemplos de vida que contribuem para uma imagem positiva, participativa e interventiva das pessoas
idosas.
Mais informações em: http://www.app.com.pt/category/premio-dra-maria-raquel-ribeiro

Lino Maia

