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Lei n.º 16/2022 de 16 de agosto 

 
Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas, trans-
pondo as Diretivas 98/84/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/ 
1972, alterando as Leis n.os 41/2004, de 18 de agosto, 

e 99/2009, de 4 de setembro, e os Decretos-Leis 
n.os 151-A/2000, de 20 de julho, e 24/2014, de 14 de fe-
vereiro, e revogando a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 

e a Portaria n.º 791/98, de 22 de setembro 

 
Declaração de Retificação n.º 21/2022 de 16 
de agosto 

 
Retifica a Portaria n.º 198/2022, de 27 de julho, que re-
gulamenta as condições específicas de concretização 
da medida da gratuitidade das creches e creches famili-

ares, integradas no sistema de cooperação, bem como 
das amas do Instituto da Segurança Social, I. P 

 

 
 
 
 

 
A UNITATE – Associação de Desenvolvimento da Eco-
nomia Social informa que se encontra aberto, até ao dia 
31 de Agosto, o período de matrículas nos Cursos de 

Especialização para Dirigentes e Equipas Técnicas 
que integrarão a oferta formativa do IFES – Instituto de 
Formação para a Economia Social no ano letivo 

2022/2023. 
 
A brochura da oferta formativa 2022/2023, com infor-

mação detalhada acerca de cada um dos cursos poderá 
ser consultada aqui. 
  

O acesso ao formulário de matrícula poderá ser reali-
zado por meio do seguinte link 
 

 
 
 

 
 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2022/M de 
17 de agosto 

 
Define o regime jurídico de apoio técnico e financeiro à 
integração e manutenção no mercado de trabalho das 
pessoas com deficiência e incapacidade na Região Au-

tónoma da Madeira 

 
Decreto-Lei n.º 56/2022 de 19 de agosto 

 
Reforça o abono de família e altera os respetivos esca-
lões de acesso 

 
Decreto Regulamentar n.º 3/2022 de 19 de 
agosto 

 
Regulamenta a Garantia para a Infância 

 
 

 
 

 
 
 

 

As candidaturas estão abertas  
até ao dia 18 de outubro de 2022 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Saiba mais aqui

 

 

 
  
 

Associado à celebração do 29.º aniversário da Ani-

mar, é com grande satisfação que a Animar — Asso-
ciação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Local o/a convida a participar na primeira celebração 

do Dia do Desenvolvimento Local, que decorre no pró-

ximo dia 16 de setembro, a partir das 9h00, no auditó-
rio da Fundação EDP, assinalado pela realização da 
Conferência “Inovação Social, para quê? — o Desen-

volvimento Local enquanto Setor de Inovação na 
Economia Social”. Inscrições e informações, aqui 

 CANDIDATURAS 

LEGISLAÇÃO 

 
 

 DIVERSOS 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/16-2022-187481298
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/16-2022-187481298
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/16-2022-187481298
https://dre.pt/application/external/eurolex?98L0084
https://dre.pt/application/external/eurolex?02L0077
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1972
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L1972
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/41-2004-480710
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/99-2009-489497
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/151-a-2000-514399
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/24-2014-572450
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/5-2004-581061
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/791-1998-241657
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/21-2022-187481299
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/21-2022-187481299
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/21-2022-187481299
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/21-2022-187481299
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/198-2022-186721643
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fformacao%2F2022_2023.pdf/1/010b018281c075a3-41a903a5-7c25-4f40-89b7-4d6d459a8b14-000000/ZWZZ8MGoywbmRPEf1NUHkxCoAqU=66
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FA6AuQ1pB/1/010b018281c075a3-41a903a5-7c25-4f40-89b7-4d6d459a8b14-000000/s5Qc1A92eLRBcEmM8rCJ8rrQsuY=66
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/21-2022-187538044
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/21-2022-187538044
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/21-2022-187538044
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/21-2022-187538044
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/56-2022-192209136
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/56-2022-192209136
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/56-2022-192209136
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://www.inr.pt/noticias/-/journal_content/56/11309/756362
https://www.animar-dl.pt/agenda/inovacao-social-para-que-o-desenvolvimento-local-enquanto-setor-de-inovacao-na-economia-social-16-de-setembro22-das-9h00-as/
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                    34º Encontro da Pastoral Social 
         Fátima - 17 – 19 outubro

Inscrições e programa aqui

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINO MAIA

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVQeW79cmSLprjM69XfwItQ4wsJrH4bRtaZA6gW1aOg3HDpw/viewform

