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Ações modelares UFCD - Unidades de Formação 
de Curta Duração, via online, para ativos empre-
gados na semana de 3 a 7 de janeiro de 2022  
 
Público-alvo: colaboradores da área de infân-
cia das IPSS associados na CNIS 
Inscrições de + Info aqui 
 
 
 
 
 
 
Assembleia da República
 
Lei n.º 83/2021 
 Modifica o regime de teletrabalho, alterando o 
Código do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 
de setembro, que regulamenta o regime de re-
paração de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais 
 
 
 
 

 
Lei n.º 84/2021 
Altera as taxas previstas no Código do Imposto 
Único de Circulação e prorroga as medidas de 
apoio ao transporte rodoviário previstas no Es-
tatuto dos Benefícios Fiscais 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
314/2021 
 Recomenda ao Governo o reforço da proteção 
laboral dos cuidadores informais 

 
 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 286/2021 
Procede à terceira alteração da Portaria n.º 
256/2020, de 28 de outubro 
 

(Nota: A Portaria n.º 256/2020 - Simplifica o processo 
de reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, 
aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setem-
bro) 
 
 
 
 
 
 
 
Guia Prático “Estatuto Cuidador Informal  
Principal e Cuidador Informal não Principal” 

aqui                                      (actualizado a 6.12.2021) 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 109-B/2021 
Aprova a atualização do valor da retribuição mí-
nima mensal garantida e cria uma medida exceci-
onal de compensação 

 

Extracto: 

Artigo 4º - Medida de apoio de compensação 
As entidades empregadoras, independentemente da 
sua forma jurídica, bem como as pessoas singulares, 
com um ou mais trabalhadores ao seu serviço, têm di-
reito a um subsídio pecuniário por trabalhador, pago 
de uma só vez, pelo IAPMEI — Agência para a Compe-
titividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), ou pelo Insti-
tuto do Turismo de Portugal, I. P. (Turismo de Portu-
gal, I. P.), nos termos estabelecidos no anexo ao pre-
sente decreto-lei e do qual faz parte integrant
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https://dre.pt/dre/detalhe/lei/83-2021-175397114
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489505/details/normal?l=1
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https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/314-2021-175595590
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/286-2021-175532475
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/286-2021-175532475
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146608649/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146608649/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146608649/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124500714/details/normal?l=1
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17083135/8004_Estatuto+Cuidador+Informal+Principal+e+Cuidador+Informal+n%C3%A3o+Principal/edcbe0f7-3b85-48b8-ad98-2e0b2e475dd4
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-b-2021-175595604
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-b-2021-175595604
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 Orientação nº 011/2021 

de 13/09/2021 atualizada a 

03/12/2021 

COVID-19: Utilização de 
Máscaras.  
Foi revogada a Orientação nº 005/2021 de 
21/04/2021 - COVID-19: Uso de Máscaras.  
Todas as Normas e Orientações que anterior-
mente mencionavam a Orientação nº 005/2021, 

passam a remeter para a Orientação nº 
011/2021 de 13/09/2021 atualizada 03/12/2021. 
 
 

 Posição técnica sobre a vacinação contra 

a COVID-19 em crianças dos 5 aos 11 anos 

   

Abrir documento aqui   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UDIPSS de Aveiro I Ciclo de formação I Online 
 

 
2.ª Edição da Ação de Formação em dois módulos  
“Visitas Domiciliárias: Praticas de Serviço Social 
com Pessoas e Famílias em Vulnerabilidade So-
cial” 

 
Dias: 06 e 07 de janeiro, das 14h30 - 17h30  
Inscrição e + Info aqui   
 

 

 
Ação de Formação “Criar um Projeto de 
Animação Sociocultural para a Terceira 
Idade 
 
Dia: 13 de janeiro das 14h00 às 18h00 
Inscrição e + Info aqui    
 
  

  
 

 
   
  UDIPSS do Porto I Ações de Formação, Via Plataforma ZOOM 
 
  6ª Edição | “Férias, feriados e faltas - Da teoria à prática  
 
  Dias: 20.01.2022 (das 17h00 às 20h00) e dia 21-01-2022 (9h30-12h30 e 14h30 às 

             17h30)  
             Inscrições e + Info aqui 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0112021-de-13092021-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/posicao-tecnica-sobre-a-vacinacao-contra-a-covid-19-em-criancas-dos-5-aos-11-anos-pdf.aspx
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20211125_-_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventGzhILYOf
http://rotass.cnis.pt/wp-admin/post-new.php
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/6-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/26
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1ª Edição | "A Operacionalização da Contratação Pública" I 9 horas I Via Plataforma ZOOM 
 
Dia: 26 de janeiro das 16:30h às 19:30h 

Dia: 8 de janeiro das 10h às 13h 

 

Dia: 29 de janeiro das 9:30h às 12:30h 

 
A presente formação visa dotar os participantes das 
ferramentas e conhecimentos necessários à elabo-
ração dos procedimentos de contratação pública, 
nomeadamente quanto a Ajuste Direto, Consulta 
Prévia e Concurso Público. 
 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
 

 
6ª Edição | Processos Individuais nas respostas 
sociais da Infância I  9 horas 
 
Dias: 29 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro das 09h30 às 
12h30. 
A Ação de Formação "Processos Individuais nas res-
postas sociais da Infância" visa dotar técnicos de 
IPSS´s de conhecimentos e competências necessá-
rias para a organização dos processos individuais, 
de modo a que estes, por um lado, cumpram o en-
quadramento legal e normativos internos do ISS mas 
também observem uma metodologia de gestão da 
qualidade adequada à resposta social e à missão da 
Instituição. 

Inscrições e + Info aqui

 
 
 

 
 
  UDIPSS de Santarém 
 
  Ação de Formação «O Direito, Conceitos, o Código dos Contratos Públicos» 

 
Dia: 21 de janeiro de 2022 no Auditório do Lar de Santa Beatriz da Silva  
 
Objectiivos: dotar os Dirigentes, Técnicos e Contabilistas das Organizações Sociais de conceitos jurídicos, 
necessários à compreensão da Contratação Pública e o papel que a mesma detém na vida das IPSS quer 
quanto às tipologias da contratação pública quer quanto às fases que as mesmas encerram. 
Esta é uma ação formativa muito importante na medida em que é uma questão teórica de grande complexi-
dade, pelo que convidamos à participação os Dirigentes, Técnicos e Contabilistas das Organizações Soci-
ais. 
 
Faça a sua inscrição aqui 
 
 
 
 
 
Projeto “À conversa pela cidade – Incluir as Diferenças” 
 
A Associação de Apoio à Criança de Castelo Branco (AACCB) apresenta à comunidade no âmbito do Projeto 
cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P., o projeto “À conversa pela cidade” 
- Incluir as Diferenças”, que tem como alicerce o II Encontro Incluir as Diferenças - Deficiência Intelectual e 
Doença Mental, realizado no dia 25 de setembro de 2020. 

+ Info aqui 
 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-a-operacionalizacao-da-contratacao-publica/28
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/6-edicao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-inf-ncia/21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEAydwKAYnJhSghq24oxRDAeReD6bdbeKdKUS-IeRi483iYQ/viewform
http://rotass.cnis.pt/projeto-a-conversa-pela-cidade-incluir-as-diferencas/
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ChildDiary I “Estratégias e ferramentas facilitadoras da Planificação e Avaliação” 
 
O documento pode ser consultado aqui 
 

 
Plano de Ação para a Economia Social  
 
Será publicamente apresentado pela Comissão 
Europeia, num evento hibrido, a 16 de dezembro, 
das 14:15 às 18.00 (Hora de Bruxelas). 
 
Com este Plano de Ação, a Comissão irá propor 
um conjunto coerente de medidas destinadas a 
criar condições que permitam à Economia Social 
cumprir o seu potencial de contribuir para um 
crescimento justo, sustentável e inclusivo. 
 
Esse objetivo só pode ser atingido, de acordo com 
a Comissão, por meio de parcerias e cooperação. 

É por isso que, para marcar o lançamento do 
plano de ação, pretendem reunir empreendedo-
res sociais e representantes de organizações de 
Economia Social de toda a Europa (e não só) para 
discutir as novas oportunidades oferecidas pelo 
plano de ação e sua contribuição para um futuro 
mais sustentável.  
 
(Mais informações em https://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?langId=en&catId=88&event-
sId=1925&furtherEvents=yes#navItem-1  
 

 
 
 

 

Lino Maia 
 

 DIVERSOS 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/12/Estratégias-e-ferramentas-facilitadoras-da-planificação-e-avaliação-ChildDiary.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1925&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1925&furtherEvents=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1925&furtherEvents=yes#navItem-1

