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Presidência do Conselho de Ministros

Decreto-Lei n.º 25-A/2021160534623 
Prorroga o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de trans-

missão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais 

 
 
Assembleia da República

Resolução da Assembleia da República n.º 92/2021 160422281 

Eleição de membros para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 

Resolução da Assembleia da República n.º 93/2021 160422282 

Eleição de membros para o mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência 

  Resolução da Assembleia da República n.º 97/2021 160510570 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160534623/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422281/details/maximized?serie=I&day=2021-03-29&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422282/details/maximized?serie=I&day=2021-03-29&date=2021-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160510570/details/maximized
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Recomenda ao Governo a ampliação da medida Apoiar Rendas 

Declaração n.º 4/2021160510571 

Designação de membros para o conselho consultivo do mecanismo nacional de monitorização da implemen-

tação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Resolução da Assembleia da República n.º 100/2021 160631102 

Recomenda ao Governo que altere os procedimentos da entrega do ficheiro SAF-T(PT) 

Resolução da Assembleia da República n.º 101/2021 160631103 

Recomenda ao Governo que crie um fundo de apoio extraordinário ao associativismo juvenil 

Resolução da Assembleia da República n.º 106/2021160686624 

Recomenda ao Governo que assegure medidas de educação inclusiva em estado de emergência 

 
  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Gabinete da Secretária de Estado da Ação Social 

Despacho n.º 3379/2021 160422357

Reforço do Programa Adaptar Social + para apoio às instituições particulares de solidariedade social ou legal-

mente equiparadas que detenham cooperação com o ISS, I. P., e entidades privadas que desenvolvam ativida-

des de apoio social devidamente licenciadas 

 
 

Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 26/03/2021 
COVID-19 : Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2

 

Norma nº 003/2021 de 08/02/2021 atualizada a 26/03/2021 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19: COVID-19 Vaccine AstraZeneca 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160510571/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160631102/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160631103/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160686624/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422357/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-29&date=2021-03-01&dreId=160396767
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0032021-de-08022021-pdf.aspx
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 Pensão de Velhice – disponibilizado em 01.04.2021 

 Passo a passo para Registo de Pedidos de reconhecimento de  Estatuto de Cuidador Informal – 

 disponibilizado em 29.03.2021 

 Complemento Solidário para Idosos – disponibilizado em 26.03.2021 

 

Pedido de Apoio ao Programa Adaptar Social+ 

Foi reativado e reforçado o Programa Adaptar 

Social +, para apoio à aquisição de equipamentos 

de proteção individual (EPI) adequados à seguran-

ça das pessoas idosas e pessoas com deficiência 

no âmbito das respostas sociais Estrutura Resi-

dencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Lar 

Residencial (LR). 

Conforme o Despacho n.º 3379/2021, de 29 

de março, os pedidos de apoio ao ADAPTAR 

SOCIAL + devem ser formalizados pelo prazo 

máximo de 120 dias contados após a publica-

ção do referido despacho. 

Podem solicitar o referido apoio financeiro para o 

funcionamento das respostas elegíveis de ERPI e 

LR as IPSS ou legalmente equiparadas que dete-

nham cooperação com o Instituto da Segurança 

Social, I.P. para o desenvolvimento destas respos-

tas e ainda as entidades privadas com atividade 

licenciada, nos termos do Decreto-Lei n.º 

64/2007, de 14 de março, na redação em vigor. 

 

 

 O apoio público a conceder no âmbito deste pro-

grama é atribuído de uma única vez, no valor 

fixo de € 38 euros/por utente ERPI ou LR, 

considerando o n.º de utentes médio dos últi-

mos 3 meses, sempre até ao limite da 

capacidade instalada em cada uma das 

respostas sociais elegíveis. 

As candidaturas são apresentadas no Centro 

Distrital do Instituto da Segurança Social, I.P. com 

competência na área de localização das respostas 

sociais elegíveis. 

 Cada entidade deve apresentar um único formulá-

rio que abranja a totalidade das respostas sociais 

elegíveis no respetivo distrito. 

  

O formulário de candidatura será disponibilizado 

com a maior brevidade possível. 

 

Prémio BPI Fundação "la Caixa" Solidário 

O Prémio Solidário é uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação ”la Cai-

xa” e vai atribuir 700 mil euros a projetos de instituições privadas sem fins 

lucrativos, a executar em território nacional. 

As instituições podem consultar o regulamento e apresentar as suas candi-

daturas até 12 de abril, nos sites do BPI e da Fundação ”la Caixa”. 

 

Toda a informação em bancobpi.pt/responsabilidade-social e em fundacaolacaixa.pt 

SEGURANÇA SOCIAL 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/17782378/7001%20Guia%20Pr%C3%A1tico_Pensao%20de%20Velhice.pdf/86c5f20e-662b-4137-8d43-91a34e470489
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17543287/Passo%20a%20passo_Registo%20de%20pedidos%20de%20reconhecimento%20de%20Estatuto%20de%20Cuidador%20Informal.pdf/da645ec1-24b4-4b51-a3d6-a0f38f6b5671
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17867839/8002%20Guia%20Pr%C3%A1tico%20Complemento%20Solid%C3%A1rio%20para%20Idosos.pdf/35707e7e-d9d7-4a0a-8890-fe5bb939ddf3
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17531337/ADAPTAR+SOCIAL+_Portaria+n.%C2%BA+3379_2021.pdf/47786a28-1489-48ec-9c21-ba06db40a2d2
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=WlINA1JXVFkfBQRSVAwAAApdVxpz&webcare_id=24C48E3229
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=WlINA1JXVVEfBQRSVAwAAApdVxpz&webcare_id=24C48E3229
https://fundacaolacaixa.pt/pt/programas-sociais/premios-bpi-fundacao-la-caixa/premio-bpi-fundacao-la-caixa-solidario
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    5ª Edição da Ação Formativa  
  "A Contratação Pública e as IPSS"    I     via Zoom 
 

         Datas: 26, 27 e 30 de abril e 2 de maio, das 9h30 às 12h30 
 

Objetivo: de dotar os participantes na implicação que o Código da Contratação Pública detém na vida das 
IPSS. A formação objetiva preparar os formandos na condução de um procedimento de contratação públi-
ca. 
 
A formação abordará as seguintes temáticas: 
- A Contratação Pública e as IPSS 
- As fases da Contratação Pública 
- Tipologias de procedimentos 
- A Tramitação dos procedimentos pré-contratuais 
- A execução do contrato 
- O regime contra-ordenacional 
 
Serão disponibilizadas minutas referentes à Contratação Pública. 
Inscrições:  
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfch2oKtFIQGv4vvkhzdZ46YdsEcFGCxKWInjngIC-z_W6Wpg/viewform 

 
 
 

 
 

 
O Centro Social de Ermesinde vai dinamizar Formação Modular na Área 
dos Recursos Humanos | 75h | horário pós laboral |Inicia a 17 de 
Maio (previsto) | em regime misto (online e presencial) | dias ainda a 
definir | Público-alvo: adultos ativos empregados com escolaridade 
acima do 9º ano e adultos desempregados há menos de 1 ano com 
habilitações iguais ou superiores ao 12º ano. 

Para mais esclarecimentos por favor contactar joanalucas@cse.pt ou 

229758774. 

Inscrições: https://forms.gle/M1vU4kHnEKk9Loab6 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfch2oKtFIQGv4vvkhzdZ46YdsEcFGCxKWInjngIC-z_W6Wpg/viewform
mailto:joanalucas@cse.pt
https://forms.gle/M1vU4kHnEKk9Loab6
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Programa Selo de Qualidade em Voluntariado Join4Change® da 

Confederação Portuguesa do Voluntariado. 

Este selo tem como finalidade valorizar e reconhecer a qualidade dos proces-

sos de gestão de voluntariado nas organizações, promover o reconhecimento 

de boas práticas, promover a criação e implementação de procedimentos e 

instrumentos de gestão de Voluntariado nas organizações e desencadear um 

processo pedagógico de formação e gestão para as organizações promotoras 

de voluntariado, em prol do reconhecimento do voluntariado. Podem candi-

datar-se ao Selo de Qualidade em Voluntariado Join4Change® todas as orga-

nizações legalmente constituídas, de direito público ou privado, com e sem 

fins lucrativos, que implementem projetos ou ações de voluntariado.  

Será possível realizar uma sessão online de apresentação e esclarecimento de 

dúvidas no dia 12 de abril, segunda-feira, pelo que, caso tenham interesse, 

preencham este formulário até quinta-feira, dia 8 de abril. Neste sentido, convidamo-vos a conhecer o programa e, 

caso tenham interesse, a candidatar-se ao Selo de Qualidade.    

  

Juntos na Garantia da Proteção dos Idosos 

 Mecanismos a conhecer para atuar integrada e atempadamente 
 

Autoria: 

Centro Social Paroquial S. Jorge de Arroios, Fundação Aga Khan Portugal, GABIP – Almi-

rante Reis, Movimento Português de Intervenção Artística e Educação pela Arte 

(MOVEA), Rosário Zincke e 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

– Centro de Apoio Social dos Anjos (CASA) 

– Serviço de Apoio Domiciliário da Alameda (SAD) 

 

                  

 Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

https://forms.gle/zfryXheuDboANrsi6
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/03/Juntos_Garantia_Protec_a_o_Idosos.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/03/Juntos_Garantia_Protec_a_o_Idosos.pdf

