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Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 56-A/2021166579339 
Prorroga medidas extraordinárias de apoio aos tra-
balhadores e às empresas, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 
 

Decreto-Lei n.º 56-B/2021166660387 
Altera o regime excecional para as situações de 
mora no pagamento da renda e estabelece a ga-
rantia de fornecimento de serviços essenciais, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde 
 
Portaria n.º 140/2021166658186 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 45/2021, de 24 de fevereiro, que estabelece o regime de defi-
nição de preços e de responsabilidade na repartição e assunção dos encargos pelas diferentes entidades 
envolvidas. 
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Compromisso de Cooperação 2021-2022  - Sessões explicativas 
 

Tendo decorrido no passado dia 5 de julho a assinatura do Compromisso de Cooperação para o Setor 

Social e Solidário - Protocolo para o biénio 2021-2022, a CNIS vai promover, à semelhança do habitual, 

4 sessões explicativas às IPSS associadas, nos dias 26 e 28 de julho e 8 e 9 de setembro, entre as 

10h00 e as 13h00. 

Face à atual situação pandémica, as sessões serão realizadas na modalidade de Webinar. 

As inscrições estão limitadas a 2 participantes por Instituição, preferencialmente um elemento da Di-

reção e um elemento da equipa técnica, até um limite de 250 Instituições por sessão. As inscrições serão 

aceites por ordem de chegada. 

Cada Instituição poderá inscrever-se numa das sessões de acordo com a sua disponibilidade: 

▪ Sessão 1: 26 de julho de 2021 – Inscreva-se aqui. 

▪ Sessão 2: 28 de julho de 2021 – Inscreva-se aqui. 

▪ Sessão 3: 08 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui. 

▪ Sessão 4: 09 de setembro de 2021 – Inscreva-se aqui. 

Contactos 

Para mais informações ou esclarecimentos sobre as sessões de esclarecimento contacte a CNIS, através 

do endereço cnis@cnis.pt e o telefone 226 068 614. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166579339/details/maximized?serie=I&day=2021-07-06&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166660387/details/maximized?serie=I&day=2021-07-07&date=2021-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658186/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/158238387/details/normal?l=1
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/07/Compromisso_Cooperação_2021_2022.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FnGq7hdYQ1i17PJ1gZDD9w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ebF3Z-TAR9WkezVRItiicA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qJLkPiS2Q0KqcDXHDKk9BA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZmx3xczQQGqItBfPjdz_Q
mailto:cnis@cnis.pt
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social 
 
Despacho n.º 6641/2021 166579028 
Procede à prorrogação do prazo previsto no Despacho n.º 2732/2021, de 4 de março, para as entidades 
empregadoras e os trabalhadores independentes. 
 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 143/2021 
Procede à alteração do Regulamento do Programa 
de Celebração ou Alargamento de Acordos de Co-
operação para o Desenvolvimento de Respostas 
Sociais, previsto no artigo 6.º da Portaria n.º 
100/2017, de 7 de março 

Portaria n.º 144/2021 
Prorroga, até 31 de outubro de 2021, o prazo para 
apresentação das contas relativas ao ano de 2020 
aos serviços do Instituto da Segurança Social, I. P. 

 
Assembleia da República 

Declaração de Retificação n.º 22/2021166658247 

Retifica a Lei n.º 36/2021, de 14 de junho - «Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública» 

 

Seminário online "A Nova Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública e sua  
Regulamentação" 

                                      Dia: 14 de julho, das 15h às 17h
Conteúdos programáticos: 
Os procedimentos de atribuição, requisitos, gestão 
e renovação do Estatuto de UP, (confirmação do 
interesse na manutenção do Estatuto) 
 
 

Direitos e deveres (benefícios fiscais, isenções e al-
terações tributárias) e causas de cessação, agora 
previstos na Lei-quadro. 
Inscrições e + Info 
 

 
3ª Edição do Curso Ser Dirigente de IPSS 
 
Objetiva facultar um conjunto de conceitos, de instrumentos e de estraté-
gias, de obrigatório conhecimento dos Membros dos Órgãos Sociai dada 
a responsabilidade civil e criminar que a execução destes cargos obriga. 
 

1) Módulos:  
Gestão dos Órgãos Sociais 
Gestão das Respostas Sociais 
Gestão dos Recursos Humanos 
Gestão Estratégica e Financeira (com novos 
submódulos) 

2) Público-Alvo: Dirigentes e trabalhadores (de-
vidamente credenciados para o efeito) das 
IPSS 

3) Investimento: 180,00 €  
 4)   Datas, horários, modalidades e formadores:      

Consultar o Cartaz

Inscrições até dia 10-09-2021 através de: https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-i-curso-
ser-dirigente-de-ipss/3 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166579028/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-07-07&date=2021-07-01&dreId=166560945
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658250/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106566472/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106566472/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658251/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/166658247/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/165036155/details/normal?l=1
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210705_-_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventFP9E4Xp6
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210705_-_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventFP9E4Xp6
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-i-curso-ser-dirigente-de-ipss/3
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-i-curso-ser-dirigente-de-ipss/3
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ENGENHO faz balanço positivo da ação desenvolvida pelo projeto CLDS/4g no 
município de Famalicão  
Dia: 10 de julho 
Inscrições abertas para o Jantar Solidário: S. Bento com ASAS.Tomando como base 
o espírito das Festas de S. Bento, foi criado pela ASAS- Associação de Solidariedade               

e Ação Social de Santo Tirso este Jantar Solidário “S. Bento com ASAS”, em modo take away. 
+ Info 
 
 

 
 

Encontro Os Primeiros Anos Contam! e agora? 
 
Dia: 17 de setembro na Fundação Calouste Gulbenkian 
Promovido pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso- FNSBS 
no âmbito da Campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade e en-
quadrado na campanha europeia (www.firstyearsfirtspriority.eu ).Irá 
decorrer em simultâneo em 9 países,  pretende ser palco de partilha 
de conhecimento e experiências, gerador de propostas concretas 
para Portugal reforçar as medidas orientadas para o estímulo do de-
senvolvimento infantil. 
O público inscrito acederá pela via digital. A inscrição aqui, com par-
ticipação gratuita. 

             Consulte aqui o programa. 
 
 
 

 Lançamento da plataforma digital SupERa de 
apoio aos lares de idosos 
 
Para apoiar as ERPI e lares residenciais do setor 
social e solidário, o Governo lançou a SupERa, 
uma plataforma digital para os lares de idosos 
acompanharem a saúde dos utentes, através do 
registo dessa informação. Esses dados serão mo-
nitorizados pela Linha Covid Lares, que gerará 
alertas quando as informações exigirem interven-
ção. 
A SupERa pretende facilitar o registo e monitori-
zação dos níveis de saturação de oxigénio, tem-
peratura e frequência respiratória dos utentes. Es-
tes registos ficam disponíveis numa área reser-
vada da Instituição e facilitam a análise da evolu-
ção das medições de cada residente. 

O registo e acesso à SupERa será efetuado no 
site https://www.supera.pt/ 

  Conferência «Economia Social» e reunião 
do «Comité de Monitorização da Declaração 
do Luxemburgo» 
 

     Dias: 13 e 14 julho de 2021 
 
A Reunião do Comité de Monitorização da Decla-
ração do Luxemburgo é um evento de Alto Nível, 
inserido num conjunto de Conferências sobre 
Economia Social, acolhido pelo Município de 
Cascais, nos dias 13 e 14 de Julho de 2021, e 
que constitui um dos cinco eventos âncora da Ca-
pital Europeia da Economia Social . 
Para mais informações consulte a página da CA-
SES. 
 

 

DIVERSOS 

 

 

http://www.asassts.com/gca/index.php?id=24664
http://www.firstyearsfirtspriority.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYsjpgCgVWUVpK_uaF66ZhPZIf7I_Z7AqhYTqS-kZl5k3uw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://primeirosanos.com/big-meeting-2-2/
https://www.supera.pt/
https://www.sg.mtsss.gov.pt/noticias/-/asset_publisher/xBQpI7NGgI5Z/content/capital-europeia-da-economia-social-2021?_101_INSTANCE_xBQpI7NGgI5Z_redirect=%2Finicio
https://www.sg.mtsss.gov.pt/noticias/-/asset_publisher/xBQpI7NGgI5Z/content/capital-europeia-da-economia-social-2021?_101_INSTANCE_xBQpI7NGgI5Z_redirect=%2Finicio
https://www.cases.pt/ces2021/?fbclid=IwAR3rqfQKmRFq9nJmCmRUJxsXv04Wk0GFcSSKsgsaTPTnQyB75sJxtB8cC5k
https://www.cases.pt/ces2021/?fbclid=IwAR3rqfQKmRFq9nJmCmRUJxsXv04Wk0GFcSSKsgsaTPTnQyB75sJxtB8cC5k
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  Programa Escolhas lança e-book sobre Igualdade de Género 

 
O Programa Escolhas, integrado no Alto Comissariado para as Migrações (ACM), lançou no dia 5 julho, um 
e-book subordina ao tema da Igualdade de Género, que pode ser consultado aqui. 
+ Info 

 

Lino Maia 

https://drive.google.com/file/d/1-YU_V5EngyJm_Iv7NsJpZCT-9f8Kzsqy/view
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNLS0MAYAHfoBkQUAAAA%3d

