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   Caras IPSS´s, 

   Como sabem decorreu recentemente (dia 20 de Junho) o I Encontro ALA Parceiros/IPSS´s. 

   É nossa obrigação agradecer antes de mais o enorme sucesso do evento a todos em geral, em particular 
aqueles que estiveram presentes mas também a todos aqueles que solicitaram informação pós-evento, o 
que significa claramente que as IPSS´s estão atentas a todas as oportunidades e apoios ao melhor 
desempenho da sua missão. 

   Iremos voltar a este tema daqui a alguns dias, dando-vos conta das conclusões e dos caminhos 
encontrados em conjunto com as IPSS´s e os Parceiros ALA. 

   No entanto, dando cumprimento aos objectivos da ALA, começaremos a partilhar connvosco informação 
URGENTE e INDISPENSÁVEL à actividade das IPSS´s, sempre de forma aberta e sem qualquer prurido 
sobre quem dela beneficia. 

   Assim, realizou-se recentemente em Santarém (mas também no Seixal e Algarve) um 
seminário com os seguintes pontos na agenda: 

         1.  Tipos de entidades do setor não lucrativo  



         2.  Enquadramento contabilístico das ESNL  

         3.  Obrigatoriedade de designação de Revisor Oficial de Contas  

         4.  O dever de apresentar contas  

         5.  Enquadramento em sede de IRC  

         6.  Enquadramento em sede de IVA  

         7.  Donativos (Benefício fiscal), Consignação IRS  

         8.  Obrigações de faturação  

  
   O programa foi completo e destacamos alguns momentos: 

         Abertura  

           o Moneris  

           o Presidente da Câmara de Santarém  

         Problemáticas de gestão - obrigações contabilísticas, fiscais e Segurança Social:  

           o Jorge Pires e João Gomes (Centro Competências Setor Social do Grupo Moneris) 

         Modelos organizacionais e o financiamento no setor social:  

           o Domingos Nascimento (Administrador e responsável pelo Centro de Competências do setor 
social          do Grupo Moneris) 

         Identificação de oportunidades e estratégias para um futuro sustentável:  

         Mesa redonda com:  

           Moderação – Joana Emídio - Jornal “O Mirante”  

         Painel  

           • Eng.º Mário Rebelo (Provedor da Santa Casa Misericórdia de Santarém)  

           • Padre Lúcio (Cáritas de Vila Real)  

           • Padre José Luís (Projecto ALA)  

         Encerramento  

           o Dr. Tiago Leite – Director do Centro Distrital da Segurança Social Santarém 

   Este seminário irá repetir-se brevemente em Lisboa, No Porto e em 
Leiria, sendo as datas brevemente anunciadas 

    
   Com o apoio do Parceiro ALA - Grupo Moneris, considerámos importante compilar os pontos mais 
importantes das recentes mudanças Contabilísticas e Fiscais que dizem directamente respeito às Nossas 
IPSS`s e que foram aprofundados no seminário. 



  
   Consideramos na ALA que a informação deve ser partilhada o mais rapidamente possível com todas as 
IPSS´s, quer usufruam dos Parceiros ALA ou não, por isso aqui damos início ao envio de informação 
relevante à Vossa actividade, que poderão ir guardando e consultando. 
  
   A MONERIS encontra-se a desenvolver mais informação para periodicamente Vos poder apoiar, sendo o 
Centro de Competências para o 3º Sector ferramenta fundamental para apoiar as pouco mais de 140 
IPSS´s com que já colaboram. 
  
   Para qualquer informação adicional, por favor utilizem os contactos presentes na apresentação que 
segue em anexo ou o email disponibilizado pela MONERIS para a ALA: ala@moneris.pt 
  

Para mais informações sobre o Projeto ALA aceder a 

www.projetoala.pt 

ou através do nº 91 783 25 00 

  

 


