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Presidência do Conselho de Ministros

Decreto n.º 7/2021 
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da  
República 
 
Assembleia da República 
 
Lei n.º 21/2021 
Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o Código do Imposto do Selo, o  
Código Fiscal do Investimento, o Código do Imposto sobre os Veículos  
e o Código do Imposto Único de Circulação e cria uma medida  
extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 118/2021 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas para adaptar os  
procedimentos judiciais às crianças 
 
 

 
 
 

➢ Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 19/04/2021 

DGS atualiza Norma sobre abordagem a doente com COVID-19 

 
➢ Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada a 

21/04/2021 
Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 
 

Entre os vários pontos desta Norma importa destacar 
o seguinte: 
Evicção do Desperdício de Doses 
30. Sem prejuízo do previsto no número anterior, a vaci-
nação de residentes, utentes e profissionais em ERPI, ins-
tituições similares e unidades da RNCCI deve obedecer 
às seguintes regras:  
a. Os frascos multidose devem ser abertos apenas se 
houver profissionais suficientes para utilizar todas as do-
ses na mesma instituição.  
b. Para o aproveitamento de frascos multidose não uti-
lizados (por exemplo, por não adesão à vacinação ou por 
surto ativo não existente aquando do planeamento da 
distribuição das vacinas):  
 
 

 
 
 
i. Proceder à vacinação de profissionais de saúde ainda 
não vacinados, caso não seja possível realizar a estraté-
gia da alínea anterior. 
ii. Se não for possível vacinar todos os profissionais da 
instituição, na mesma sessão, estes profissionais devem 
ser vacinados num ponto de vacinação do ACES / ULS, 
na primeira oportunidade, podendo ser realizada uma 
sessão de vacinação dedicada a estes profissionais, 
numa unidade de saúde do Serviço Nacional de Saúde.  
 
E ainda  

Pessoas de ERPI, instituições similares e unidades da 
RNCCI e outros contextos específicos  
42. A vacinação dos profissionais, residentes e uten-
tes de ERPI, instituições similares, e unidades da 
RNCCI … 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161766415/details/maximized
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-atualizada-a-141020201.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
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➢ Plano de Promoção da Testagem com Três Eixos 

de Intervenção 

O plano de promoção da operacionalização da es-
tratégia de testagem em Portugal, que já se encon-
tra em fase de implementação e agora se formaliza, 
pretende contribuir para o controlo da epidemia da 
COVID-19 no País, através da promoção da testa-
gem para SARS-CoV-2, sobretudo na identificação 
precoce de casos assintomáticos de forma ativa, 
como resultado de uma testagem intensificada e di-
rigida, complementada com a criação de todas as 
oportunidades de testagem, com o envolvimento in-
terinstitucional. 

➢ Covid-19 > Utentes com mais de 65 anos po-
dem agendar a vacinação  

 
O Portal do Autoagendamento para Vacinação 
contra a Covid-19 está em funcionamento a partir 
de 23 de abril 

 
> Vacinação > Pedido de Agendamento aqui  
 

 
 
 

A CNIS informa as suas associadas que subme-
teram candidaturas à Compensação Remunera-
tória dos Educadores de Infância da Rede Solidá-
ria da Educação Pré-Escolar: Ano Letivo 2019-
2020, que em virtude de só agora ter dado en-
trada no sistema do IGeFE a informação da Se-
gurança Social relativa a remunerações e ausên-
cias, foram estabelecidos novos prazos para cor-
reção e reclamação, nomeadamente: 

 
▪ De 14 a 23 de abril – correção das can-

didaturas 
Momento para corrigir todos os erros da candida-
tura, sejam os identificados pelo IGEFE relati-
vamente a ausências ou os detetados pelas 
Instituições após a submissão; 

▪ De 26 a 30 de abril – período de recla-
mação 

Fica disponível na plataforma o documento com o 
cálculo provisório da compensação a atribuir, de-

vendo as Instituições verificar se o mesmo está 
correto e, se necessário, contestarem o valor. Se 
até 30 de abril as Instituições não apresenta-
rem eventuais alegações em contrário, será 
disponibilizada na plataforma a decisão fi-
nal. Após esta data, é encerrada a participação 

das Instituições no Programa, não havendo lugar 
a correções e/ou submissões de candidaturas. 

As instituições que receberam e-mail do IGeFE 
com indicação de candidatura inválida por dias de 
ausências incorretos, devem aceder à plataforma, 
proceder às correções necessárias e submeter 
novamente a candidatura, imprimido novo cálculo 
da compensação. 

A CNIS está disponível para esclarecimento de 
dúvidas às suas associadas na elaboração das 
candidaturas, através dos contactos do Depar-
tamento Técnico: dep.tecnico@cnis.pt e 
226 068 614. 

  
 
     Matrículas para o ano letivo 2021/2022 
 

»  Legislação 
» Clique aqui para saber mais informações 
 

 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-de-promocao-da-testagem-com-tres-eixos-de-intervencao-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-de-promocao-da-testagem-com-tres-eixos-de-intervencao-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/
mailto:dep.tecnico@cnis.pt
https://dre.pt/application/conteudo/161433525
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2021/04/PPT_MATRICULAS.pdf
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Despacho SEAAF n.º 133/2021-XXII, de 22/04                                              
Reajuste do calendário fiscal de 2021 
Determinou, entre outros, o seguinte ajustamento: 
alteração do prazo limite de entrega da declaração  
modelo 22 do período de tributação de 2020  
para 30 de junho de 2021 
 
 

 

 

     Seminário práticos, em formato on-line
 
➢  Dia:17 de maio “Código Contributivo.  
                                Aplicação Prática” 

 
Conteúdos:   
1. Enquadramento Legal 
2. Regime Geral Trabalhadores por conta de Outrem  
3. Obrigações Contribuintes  
4. Base de Incidência Contributiva: Sujeição e Isenção 
5. Regime Trabalhadores Independentes    
6. Incentivos ao Emprego - Segurança social

 
 
 
 
 
CASES 
Cerimónia «Prémio Cooperação e Solidarie-
dade António Sérgio»   e 
 
Conferência «O papel da Economia Social na 
criação de emprego e na implementação do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais», José An-
tónio Vieira da Silva 
 
Dia: 28 de abril  das10h00 -12h30)  
Programa:   Link 
Inscrições:  Link  |  Até 26 de abril 
 
 
 

Guia Prático para a Pessoa Idosa 
 
O Grupo de Estudos de Saúde do Idoso (GESI) 
da Associação Portuguesa de Medicina Geral e 
Familiar (APMGF) criou um «Guia Prático para a 
Pessoa Idosa» destinado ao período de confina-
mento imposto pela pandemia de COVID-19. Este 
guia surge em formato vídeo e pretende ajudar a 
população idosa portuguesa (que apresenta es-
peciais fragilidades perante a doença e as limita-
ções que ela impõe à vida quotidiana), ofere-
cendo conselhos simples, fáceis de assimilar e de 
levar à prática. Para que a pandemia não repre-
sente um fim, mas sim um início! 

 
 
 

DIVERSOS 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

FISCALIDADE SEGURANÇA SOCIAL 

Monofolha Prestação 

Social para a Inclusão 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_133_2021_XXII.pdf
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://www.cases.pt/pas2020cees2021/
https://www.cases.pt/pas2020cees2021/
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2021/04/ProgramaPT.pdf
https://www.cases.pt/29022-2/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wxF_wIUY4gw&ab_channel=APMGFTV
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17919677/Monofolha%20PSI%20simples.pdf/8e1aa01b-94d4-4c36-ab4b-038096ad66ba
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17919677/Monofolha%20PSI%20simples.pdf/8e1aa01b-94d4-4c36-ab4b-038096ad66ba
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❖ Estudo COVID-19: Stress, Adaptação e Trauma 

Inquérito COVID-19: Stress, Adaptação e Trauma 

(2ªfase) 
 
É propósito deste estudo perceber de que modo as popula-
ções se têm vindo a sentir durante a exposição prolongada 
à pandemia da Covid-19 - como lidaram com o stress, como 
se adaptaram às alterações ocorridas e aos eventuais ris-
cos traumáticos decorrentes deste contexto - e comparar as 
estratégias de suporte utilizadas, ao longo das diferentes 
fases da pandemia. Interessa particularmente perceber 
quais foram as repercussões da Covid-19, em termos das 
respostas adaptativas e emocionais, em grupos de alguma 
forma mais expostos e vulneráveis aos efeitos da pande-
mia. São estes os objetivos do estudo COVID-19: Stress, 
Adaptação e Trauma, a que demos início nos passados me-
ses de Agosto e Setembro, com a divulgação de um 1º 
questionário. Estamos a iniciar agora a divulgação e preen-
chimento do 2º questionário (de 25 de Março a 2 de Maio 
de 2021). Para isso, basta aceder diretamente ao link (link 
(http://inqueritos.ces.uc.pt/index.php/854453?lang=pt) 
 
 

 
Alzheimer Portugal - Formação Certificada Online para o mês de maio  

  
No mês de maio a Associação Alzheimer Portugal vai realizar várias Formações Certificadas Online na 
área das Demências, dirigidas à população em geral e técnicos. 
+ info 
 
 

 
 
 
 

Lino Maia 

❖ Webinar "O Papel do Voluntário na 
Concretização do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais" 

 
Dia: 27 de abril às 17h00. A sessão terá a 
duração de cerca de 1h30. 
 
A sessão contará com a participação da 
Senhora Ministra de Estado e da Presi-
dência Mariana Vieira da Silva, que fará a 
abertura da sessão, e com os oradores 
Prof. Nuno Nunes (Sociólogo, ISCTE) e 
Marco Domingues (Presidente da ANI-
MAR). A moderação ficará a cargo de Su-
sana Queiroga, Vice-Presidente da Confe-
deração Portuguesa do Voluntariado, or-
ganizadora deste webinar. 
Inscreva-se aqui até dia 26 de abril às 
13h00. 

 

https://inqueritos.ces.uc.pt/index.php/854453?lang=pt
(link%20(http:/inqueritos.ces.uc.pt/index.php/854453?lang=pt)
(link%20(http:/inqueritos.ces.uc.pt/index.php/854453?lang=pt)
https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1251-novas-datas-formacao-certificada-online-para-o-mes-de-maio
https://forms.gle/kxDJdLUHVahC6TdX6

