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Assembleia da República

Resolução da Assembleia da República n.º 
146/2021 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de 
promoção do envelhecimento ativo e saudável e de 
proteção da população idosa no contexto da pan-
demia da doença COVID-19 

 
Presidência do Conselho de Ministros 

Lei n.º 30/2021 
Aprova medidas especiais de contratação pública e 
altera o Código dos Contratos Públicos, aprovado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de ja-
neiro, o Código de Processo nos Tribunais Admi-
nistrativos, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2002, 
de 22 de fevereiro, e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 
9 de outubro 

 
Decreto-Lei n.º 37/2021 
Cria uma medida excecional de compensação ao aumento do valor da retribuição mínima mensal garantida 
 
Extracto: 

 
Artigo 1.º 
Objeto 
O presente decreto-lei cria uma medida 
excecional de compensação ao aumento 
do valor da retribuição mínima mensal ga-
rantida (RMMG). 
 
Artigo 2.º 
Âmbito subjetivo 
A medida excecional referida no artigo 
anterior aplica-se a entidades emprega-
doras, independentemente da sua 
forma jurídica, bem como a pessoas sin-
gulares, com um ou mais trabalhadores 
ao seu serviço.

 
 
 
 
 
Candidaturas à 4ª Edição do Prémio                             Comunidade  
 
O Prémio Fidelidade Comunidade tem como missão promover o fortalecimento do setor social, através do 
investimento nas instituições que atuam na inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade, 
prevenção em saúde e envelhecimento, áreas que integram a essência dos impactos da atividade segura-
dora: a proteção das pessoas, do património e da atividade económica, no presente e no futuro. 
Podem candidatar-se pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, com exceção das fundações-
empresa, que desenvolvam a sua ação nas seguintes áreas: Inclusão social de pessoas com deficiência ou 
incapacidade, Prevenção em saúde e Envelhecimento. 
A primeira fase, com candidaturas abertas entre 17 de maio e 4 de junho. 
 + Info     

Índice 
 

UIPSS/Federações            2 

    IPSS                                    2 

    Diversos                            2 

    

                                      

 

 

 

 

              
3  

Artigo 6.º 
Valor do subsídio 
1 - O subsídio pecuniário tem o valor de (euro) 84,50 por traba-
lhador, nos termos do artigo anterior, que na declaração de re-
munerações relativa ao mês de dezembro de 2020 auferia o valor 
da remuneração base declarada equivalente à RMMG para 2020, 
sem prejuízo do número seguinte. 
2 - O subsídio pecuniário por trabalhador referido no número an-
terior, que na declaração de remunerações relativa ao mês de de-
zembro de 2020 auferia o valor da remuneração base declarada 
entre a RMMG para 2020 e inferior à RMMG para 2021, corres-
ponde a 50 % do valor previsto no número anterior. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163724387/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163724387/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728569/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/280920/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452883/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163728573/details/maximized
https://premio.fidelidadecomunidade.pt/premio/
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 Workshop temático “Sexualidade na Deficiência” 

Dia: 26 de maio  | 10h00-18h00 
Inscrição aqui 
  

  Online Talking “Gestão e Avaliação de Impacto       
em IPSS” 
Dia: 31 de maio | 10h00-13h00 
Inscrição aqui (gratuita) 

 
Estes dois Workshops são uma organização da UNITATE – Associação de Desenvolvimento da Economia 
Social através do IFES – Instituto de Formação para a Economia Social
 
 

 
 
 
Câmara Municipal de Aveiro atribuiu Distinção Honorífica Municipal ao Dr. Carlos Alberto Lacerda 
Pais 
 
O Executivo Municipal distinguiu, na sessão solene do Feriado Municipal no dia 12 de 
maio, com a Medalha de Mérito Municipal em Prata, o Dr. Carlos Alberto Lacerda Pais. 
A condecoração foi uma forma de “agradecimento, reconhecimento e incentivo” a perso-
nalidades de mérito, como sublinhou o presidente da edilidade. 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

Curso Intensivo de Planeamento Estratégico  
Formador: Doutor António Batista (Professor da 
Universidade Católica) 
 
Dia: 28 de maio e 1 de junho| 9h30 -18h00 
No formato Formação-ação permitindo que esta 
ação seja uma efetiva ferramenta de melhoria do 
Sistema de Gestão da Formação. Os formandos de-
vem ser portadores de informação, sobre a entidade 
de onde provêm, para que se possam efetuar uma 
simulação ao respetivo Plano Estratégico. 
Os formandos serão acompanhados posterior-
mente (online) sobre os trabalhos que pretendam 
fazer. 

Para mais informações e inscrições, clique aqui. 

Webinar “Responsabilidade Legal dos     
Diretores Técnicos” 
 
Dia: 17 de junho das 15h00 às 17h00 
 
Objetivo: Dotar os participantes de conheci-
mentos sobre a responsabilidade legal dos 
diretores  
técnicos 
Conteúdo Programático: enquadramento le-
gal; funções e Responsabilidades; o papel 
do Diretor Técnico nas várias Respostas So-
ciais; breve abordagem ao processo discipli-
nar/supervisão da Segurança Social 
Inscrições aqui 
 
 
 
 
 
 

 

DIVERSOS 

 

 

https://unitate.typeform.com/to/AOr0yCul
https://unitate.typeform.com/to/tfT3vkQQ
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:32555239-4c13-447a-b489-831fdb467f63#pageNum=1
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventdCloePmt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventdCloePmt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braganca-a-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos/2021
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» Videoconferência SICAD | Interfaces entre o álcool e a justiça  
 
Realiza-se no dia 24 de maio, às 10h00, mais uma videoconferência SICAD cujo tema é “Interfaces entre 
o álcool e a justiça”. O orador convidado é  Paulo Guerra, Juiz Desembargador e diretor-adjunto do Centro 
de Estudos Judiciários (CEJ), estando a moderação a cargo de João Goulão, diretor-geral do SICAD e 
Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool.   
Esta videoconferência enquadra-se nos compromissos do Centro de Estudos Judiciários, no âmbito do 
FNAS. 
Faça a sua inscrição em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsm9XOncR9hgJ8JLcn-_kTu-
22KgaLBStdxbfyjiNPSrJxNQ/viewform 
 
 
 

CVP lança Formação em Voluntariado 
 
A Confederação Portuguesa do Voluntariado lança 12 Sessões de Formação em 
Voluntariado destinadas a voluntários, gestores de voluntários e os demais que se 
ocupem ou tenham interesse nesta área. O objetivo das sessões é capacitar o tra-
balho no âmbito do Voluntariado, no sentido de este ir ao encontro das necessida-
des, expetativas e interesse, tanto das comunidades como dos voluntários e daque-
les dos quais depende o seu trabalho.  
As Sessões são gratuitas, mas limitadas aos 30 lugares disponíveis, pelo que se 
apela a uma inscrição consciente. 
As 12 Sessões terão lugar entre junho de 2021 e fevereiro de 2022 e são as seguin-

tes: 
Sessão 1 - Participação e Cidadania Global - 16 de junho das 16h às 18h 
Inscrição aqui até dia 9 de junho 
Sessão 2 - Solidariedade: Conceitos e Modelos - 6 de julho das 16h às 18h  
Inscrição aqui até dia 29 de junho 
+ Info 
 
 
 
 

» Agenda da Juventude para a Saúde 2030 
 
Esta Agenda centra-se nas áreas que estas crianças e jovens consideraram prioritárias para a sua saúde 
na próxima década: a promoção do bem-estar físico e psicológico, a educação para a sexualidade, a pre-
venção do tabagismo e de outros comportamentos aditivos, a promoção da alimentação saudável e da 
atividade física, e a prevenção da violência (incluindo o bullying e cyberbullying). 
Para saber mais, consulte: Agenda da Juventude para a Saúde 2030 
 
 
 
 

 

Lino Maia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsm9XOncR9hgJ8JLcn-_kTu-22KgaLBStdxbfyjiNPSrJxNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsm9XOncR9hgJ8JLcn-_kTu-22KgaLBStdxbfyjiNPSrJxNQ/viewform
https://forms.gle/Pi2G9sJz64dc7VSS9
https://forms.gle/Pi2G9sJz64dc7VSS9
https://www.convoluntariado.pt/post/cpv-lan%C3%A7a-12-sess%C3%B5es-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-voluntariado-inscreva-se-para-as-1%C2%AAs-16-de-junho-e-6-de-julho
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2021/05/AgendaJuventudeSaúde_2030.pdf

