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                                            55º Dia Mundial da Paz – 1 de janeiro de 2022 

 

“Diálogo entre as gerações, educação e 

trabalho são as três estradas que levam a 

um único caminho: a uma paz duradoura”  

                                                                                                  Papa Francisco 
 
 
 

 
 
 
 
Assembleia da República 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
360/2021 
Recomenda ao Governo que tome medidas de 
planeamento, gestão, controlo e fiscalização da 
execução de fundos da União Europeia atribuí-
dos a Portugal 

 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
364/2021 
Recomenda ao Governo medidas no âmbito da 
educação de infância 
 

 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
184/2021 
Aprova a Estratégia Nacional de Combate à Po-
breza 2021-2030 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 324/2021 
Estabelece as condições de instalação, organiza-
ção e funcionamento a que deve obedecer a Co-
munidade de Inserção 

 
Saúde - Gabinete da Ministra 
 
Despacho n.º 12761/2021 
Aprova os Planos Regionais da Saúde para as 
Demências elaborados por cada uma das cinco 
Administrações Regionais de Saúde, I. P., e de-
termina a constituição da Comissão Executiva do 
Plano Nacional da Saúde para as Demências 
 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
188/2021 
Altera o Plano Nacional de Implementação de 
Uma Garantia Jovem 
Extracto: 
6.3.5 - Constituição de uma Comissão de Coordenação 
e Acompanhamento do PNI-GJ, presidida pelo membro  
 

 
do governo responsável pela área do trabalho, solida-
riedade e segurança social, e integrando: 
 
c) Os parceiros estratégicos: Confederações Patronais 
e Confederações Sindicais com assento na Comissão 
Permanente de Concertação Social, Associação Nacio-
nal de Municípios Portugueses, Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas, Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores Politécnicos, Conselho Naci-
onal da Juventude, Federação Nacional das Associa-
ções Juvenis, Comissão Nacional de Proteção das Cri-
anças e Jovens em Risco, União das Misericórdias Por-

tuguesas, União das Mutualidades Portuguesas, Con-
federação Nacional das Instituições de Solidarie-
dade, Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., Co-
missão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Alto 
Comissariado para as Migrações, I. P., Estrutura de 
Missão Portugal Digital e as Estruturas de Missão dos 
Programas Operacionais do Portugal 2030 e «Recupe-
rar Portugal». 
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Covid-19 
  
Aquisição de bens com Isenção de 
IVA - Entidades de natureza caritativa 
ou filantrópica Entidades integrantes 
da Rede Nacional de Cuidados Con-
tinuados Integrado, nos termos da 
Lei n.º 33/2021, de 28 de maio. A lista 
pode ser consultada aqui 

 

Despacho n.º 12818/2021 
 
Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Transição Digital, Planeamento, Ciência, Tecno-

logia e Ensino Superior, Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes da Ministra de 
Estado e da Presidência, do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, dos Ministros do Planea-
mento, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social 

Criação da comissão interministerial de coordenação do sistema de educação e de formação profissional 
no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações 
 

 Dia da CNIS 
No próximo mês de janeiro a CNIS celebra 41 anos. A Universidade de 
Aveiro, o Instituto Politécnico Porto e o Instituto Politécnico de Coimbra, 
entidades parceiras da CNIS no desenvolvimento do projeto “TheoFra-
meAccountability - Theoretical framework for promotion of accoun-
tability in the social economy sector: the IPSS case” 
(https://www.tfa.pt/), associam-se a esta Confederação na celebração do 

seu aniversário, promovendo, no dia 18 de janeiro, um seminário online, realizado via plataforma zoom, 
que marcará, igualmente, o encerramento deste Projeto.  
O programa do evento, que será divulgado em breve, incluirá dois painéis: um dedicado à apresentação 
dos resultados do Projeto e outro ao tema “Do financiamento à sustentabilidade: presente e futuro".  
Convidando todas as associadas a participar, solicita-se que formalizem inscrição aqui para posterior envio 
do link de acesso.  
 

 

 
 

Trabalhador por Conta de Outrem –  
Apoio Excecional à Família I Covid-19 
 
Perguntas frequentes (atualizado a 29.dez.) 

Consulte as perguntas frequentes aqui 
Informação completa aqui 

 
 
 
 
 

  
 
Prémios Nunes Correa Verdades de Faria | Candidaturas Abertas 
 
O prazo para apresentação das candidaturas ter-
mina a 15 de março de 2021. 
Consulte aqui o Regulamento dos Prémios. Os 
processos de candidatura podem ser enviados, 
preferencialmente, através de correio eletrónico 

para o endereço secretaria-geral@scml.pt, entre-
gues presencialmente na sede da SCML, no 
Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa ou, para 
a mesma morada, através de correio registado 
com aviso de receção

https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/Lista-COVID-19-IVA_entidades-RNCCI-13.12.2021_vf.xls
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12818-2021-176799977
https://www.tfa.pt/
https://forms.gle/4uWpXe65QKP4V5EE7
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ+Apoio+Excecional+Familia+dos+TCO_+28+Dezembro.pdf/25ed425c-ea06-443e-b7bd-bc88572ab3bf
https://www.seg-social.pt/tco-apoio-excecional-a-familia
https://backoffice.scml.pt/wp-content/uploads/2020/12/Regulamento-dos-Pre%CC%81mios-Nunes-Correa-Verdades-de-Faria.pdf
https://www.scml.pt/media/noticias/secretaria-geral@scml.pt
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UDIPSS do Porto 
 
» 6ª Edição | “Férias, feriados e faltas - Da teoria à prática I  Plataforma ZOOM 
 

Dia: 20-01-2022 (das 17h00 às 20h00) e dia 21-01-2022 (9h30-12h30 e 14h30 às 
17h30)  
Público-alvo: Dirigentes das IPSS, trabalhadores com funções de coordenação ou 
administrativos. 
Inscrições e +Info aqui 

 
» 6ª Edição | Processos Individuais nas respostas sociais da Infância I  Plataforma ZOOM 
 
  Dias:  29 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro das 09h30 às 12h30 (total de 9h00) 
  Inscrições e +Info aqui 
  
  
 
 

 
» Carta Social - Processo de atualização 2021 
 
Está a decorrer até 31 de janeiro de 2022 o perí-
odo de atualização da informação da Rede de 
Serviços e Equipamentos, no âmbito da Carta So-
cial, por referência a 31 de dezembro de 2021. 
O Gabinete de Estratégia e Planeamento do Mi-
nistério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social irá disponibilizar às Instituições os elemen-
tos de suporte para o efeito (username e pas-
sword). 

» Comunicação da Comissão ao Parlamento Eu-
ropeu, ao Conselho, ao Comité Económico e So-
cial Europeu e ao Comité das Regiões “Constru-
ção de uma economia ao serviço das pessoas: 
plano de ação para a economia social”. 
 
O texto deste Comunicado pode ser consultado 
aqui 
 
 
 

 
Votação no estrangeiro - eleições legislativas 
 
Nota e folheto explicativo com informação detalhada sobre o processo de votação no estrangeiro, nas pró-
ximas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 
 

                                                    Lino Maia 
  

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 
 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/6-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/26
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/6-edicao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-inf-ncia/21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0778&from=PT
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI1NgEA%2f%2bA%2b9wUAAAA%3d
https://drive.google.com/file/d/1Zfb8hzuyPrGB1jCl-mZZ7wqA6H_TMdH-/view?usp=sharing

