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Na ausência de Orçamento de Estado para 2022  
e de modo às IPSS enfrentarem o aumento da 
RMMG e outras despesas decorrentes do 
funcionamento das respostas sociais das IPSS, o 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, através do Instituto da 
Segurança Social, negociou e assumiu o 
pagamento de um montante mensal adicional, 
no total de 3,3 milhões de euros, expresso numa  
adenda extraordinária ao Compromisso de 
Cooperação para o Sector Social e Solidário 
2021-2022. 
 
A referida Adenda ao Compromisso de 
Cooperação para o Sector Social e Solidário 
2021-2022, assinada no passado dia 23 de 
dezembro de 2021, determina um apoio mensal,  
 

 
de carácter extraordinário, no ano 2022, até que 
seja determinada a atualização da 
comparticipação financeira da segurança 
social relativa aos acordos de cooperação 
para 2022, que está dependente da aprovação do 
orçamento de Estado. 
 
O reforço financeiro agora atribuído será 
deduzido na percentagem de atualização da 
comparticipação financeira social relativo ao 
ano 2022, a constar da respetiva Adenda ao 
Compromisso de Cooperação para o ano 2021-
2022. 
Consultar a Adenda ao Compromisso de 
Cooperação para o Sector Social e Solidário 
2021-2022, aqui 

 

 
 

 

Compensação ao aumento do RMMG entra em vigor a 1 de 
janeiro 

 
Em virtude da atualização da retribuição mínima mensal 
garantida (RMMG) a partir de 1 de janeiro de 2022, que 
passará de 665€ para 705€, as entidades empregado-
ras terão acesso a um subsídio pecuniário. 

 
O montante previsto deste apoio será de 112€ por trabalhador que, na decla-
ração de remunerações relativa ao mês de dezembro de 2021, auferia o valor  
da remuneração base declarada equivalente à RMMG para 2021. 
A plataforma de registo será disponibilizada pelo IAPMEI a partir de 1 de fevereiro. 
Consulte aqui o documento de Perguntas Frequentes. 
 
Mais informação aqui. 

 

Ver Informação completa aqui 
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Adenda ao Compomisso Compromisso de Cooperação para o Sector Social e 

Solidário 2021-2022 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/01/Adenda_Compromisso-Cooperacao-setor-Social-2020-2021-assin-23-dez-2021.pdf
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Compensacao-ao-aumento-do-RMMG-entra-em-vigor-a-1.aspx
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Compensacao-ao-aumento-do-RMMG-entra-em-vigor-a-1.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/FAQSMN2022_20220114.aspx
https://www.occ.pt/fotos/editor2/rmmgc_7dez2021.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/01/Candidaturas-Abertas-PEDEPE.pdf
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Saúde - Gabinete da Ministra 
 
Despacho n.º 930/2022 
Designa o coordenador nacional das políticas de 
saúde mental e outros membros da Coordenação 
Nacional das Políticas de Saúde Mental, prevista 
no Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro. 
 
(Coordenador nacional das políticas de saúde 
mental: Professor Doutor Fernando Miguel Tei-
xeira Xavier) 
 
 
 
 
 
 

Finanças e Planeamento 
 
Portaria n.º 53-A/2022 
Primeira alteração da Portaria n.º 193/2021, que 
estabelece as orientações específicas relativas 
ao circuito financeiro aplicável ao Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR) 
 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 

Portaria n.º 56/2022 
Procede à segunda alteração 
da Portaria n.º 342/2017, de 9 de 
novembro, que estabelece os cri-

térios, limites e rácios necessários à execução 
do Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 de outubro. 

 
                                
      Norma nº 015/2020 de 24/07/2020 atualizada a 24/01/2022 
 
A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a 
Norma 15/2020, relativa ao rastreio de contactos. 
Esta atualização, entre outros aspetos, clarifica os 
procedimentos relativos à emissão da Declaração 
Provisória de Isolamento (DPI), de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 6-A/2022, de 7 de janeiro, bem 
como o tipo de testes a utilizar, privilegiando-se a  
utilização do teste rápido de antigénio de uso pro- 

fissional (TRAg) no atual contexto de elevada inci-
dência da infeção por SARS-CoV-2. 
 
As atualizações das Normas 004/2020 e 015/2020 
da DGS modificaram as regras de isolamento para 
as pessoas infetadas com COVID-19 e as defini-
ções de contactos de alto risco e de contactos de 
baixo risco.  
Novo Folheto Informativo aqui 

  
 
 

 

 
A CNIS divulga a prestação de serviços de apoio por parte do gabinete de auditoria da CNIS, com objetivo 
de elaboração de relatório económico-financeiro e assessoria estratégica e operacional a Instituições asso-
ciadas da CNIS. 
O trabalho do gabinete incluirá visita e reunião com a Direção da Instituição, apresentação do relatório, e 
proposta de medidas a adotar para garantir a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade finan-
ceira da Instituição. 
Para efeitos de candidatura ao apoio do gabinete, a Instituição deverá enviar um email para: gabineteau-
ditoria@cnis.pt, enunciando no título do email “CNIS | Gabinete de auditoria | “Nome da Instituição”, dispo-
nibilizando uma pessoa responsável para ser contactada no prazo de 24 horas 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/930-2022-178051160
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/53-a-2022-178050263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/53-a-2022-178050263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/193-2021-171362456
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/56-2022-178264014
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/56-2022-178264014
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/342-2017-114161345
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/129-2017-108265124
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/atualizacao-da-norma-sobre-rastreio-de-contactos-norma-0152020.aspx
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                                         UIPSS de Bragança 
 
 
Sessão de formação “Estabelecimentos  
de Apoio Social - Licenciamento e  
fiscalização” 
 
Dia: 17 de Fevereiro das 15h às 17h, no for-
mato online 
 
Será uma excelente oportunidade para adqui-
rir novos conhecimentos e esclarecer todas as 
suas dúvidas para melhor interpretar as alte-
rações decorrentes do Decreto-Lei n.º 126-
A/2021 de 31 de dezembro. 
Inscrições e + Info aqui 
 

 

 

UDIPSS de Leiria 
Sessão de Esclarecimento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da sua 
importância para o Setor Social 
Dia: 3 de fevereiro, das 14h30m às 16h30m 

      Inscreva-se aqui 

Formação: 
 
» Boas Práticas Laborais     
Dias:  16 Fevereiro das 14h00 às 17h00  
 23 de Fevereiro das 14h00 às 17h00  
Inscrições aqui  + Info aqui 

» Regime Jurídico do Trabalho nas IPSS 
Dias:  8 Março das 14h00 às 17h00  
 24 de Março das 14h00 às 17h00  
 29 Março das 9h00 às 17h00 
             Inscrições e + Info aqui

Sessões online 

 
 
 

» “Pacto de Cooperação para o setor social 
(2021-2031)” 
Dia: 21 de fevereiro das 15h00 às 17h00 
Inscrições e + Info aqui 

 
» “Estabelecimentos de Apoio Social –  
Licenciamento e Fiscalização” 
Dia: 22 de fevereiro das 14h30 às 17h30 
Inscrições e + Info aqui 
(Nota: Apenas é considerada a inscrição após confirmação 
do pagamento para o IBAN  da UDIPSS de Setúbal: PT50 0036 
0043 9910 0458 8271 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estas sessões serão uma excelente oportunidade 
para debater e esclarecer dúvidas sobre os objeti-
vos e as áreas de intervenção do Pacto de Coope-
ração, bem como, para conhecer e melhor interpre-
tar as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
126-A/2021 de 31 de dezembro. 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220125__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventZAvWUy7f
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/leiria-a-prr-o-impacto-no-setor-social/2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw-0O912qgEiSkWtHsdZ8l6ExM6hXrRLUuvo04yAnl1ile0w/viewform
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-leiria-formacao/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuM2IddkYdWTwwMU-Y6hcUEuVSFYoRD7rV7E0VqN-xH6n1Q/viewform
http://rotass.cnis.pt/udipss-de-leiria-formacao/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOL0Anyf8
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220127__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventOC7LsKbi
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3ª Edição | Workshop "Plano Individual do Idoso"  I  Plataforma ZOOM 
 
Dia: 05 de março, das 09h00 às 13h00. 
Objectivos: Visa dotar os participantes de conhecimentos técnicos para a elabora-
ção, monitorização e avaliação de Planos Individuais de Idosos nas respostas soci-

ais da 3ª Idade, nomeadamente, Centro de Dia, SAD e ERPI. 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
4ª Edição | Workshop "Plano Individual do 
Idoso"  I  Plataforma ZOOM 
 
Dia: 05 de março, das 14h30 às 18h30 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª Edição   
Processos Individuais nas respostas sociais 
da Terceira Idade  I Plataforma ZOOM 
Dias: 26 de março, 2 e 9 de abril, das 9h00 às 
13h00 
Objectivos: dotar técnicos de IPSS´s de conheci-
mentos e competências necessárias para a orga-
nização dos processos individuais, de modo a que 
estes, por um lado, cumpram o enquadramento 
legal e normativos internos do ISS mas também 
observem uma metodologia de gestão da quali-
dade adequada à resposta social e à missão da 
Instituição. Inscrições e + Info aqui

 

 
 
 
Campanha com o conceito "Nunca imaginamos esquecer aqueles que para nós são inesquecíveis"   
 
A Associação Alzheimer Portugal associou-se à 
BAR Ogilvy e desenvolveu uma campanha para 
onsciencializar os portugueses para as Demên-
cias e ajudar a promover estratégias que redu-
zem o risco de as desenvolver.  

+ Info no site da Associação e na e na página re-

tratosdesconhecidos.pt  

 Link do vídeo: : https://youtu.be/mqX28lSkSjI 

 
 

 
 
 
Cerimónia de Entrega do Prémio António Sérgio  
 
Dia: 4 de fevereiro, das 10h30 às 12h00 I Live Streaming 
O Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, criado pela CASES em 

2012, destina-se a homenagear as pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, mais se tenham dis-
tinguido em domínio relevantes para a Economia Social, contando com seis categorias e um Prémio de 
Honra. 
Programa e + Info aqui 

Lino Maia 

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/34
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-workshop-plano-individual-do-idoso/35
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/5-edicao-processos-individuais-nas-respostas-sociais-da-terceira-idade/36
https://alzheimerportugal.org/pt/
https://retratosdesconhecidos.alzheimerportugal.org/
https://retratosdesconhecidos.alzheimerportugal.org/
https://youtu.be/mqX28lSkSjI
https://www.cases.pt/premio-cooperacao-e-solidariedade-antonio-sergio-2021-live-streaming-04-fev-22/

