
 

 

  

         

NOTÍCIAS À SEXTA 
27.01.2023 

1                  Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    

 
 

 

           
  
  

 

 

 
Decreto-Lei n.º 5/2023, de 25 de janeiro 
 
Estabelece o modelo de governação dos fundos europeus para o período de programação 2021-2027 
 
 
Portaria n.º 34/2023, de 25 de janeiro 
 
Procede à atualização dos montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família 
pré-natal, do subsídio de funeral, da bonificação por deficiência do abono de família, do subsídio por 
assistência de terceira pessoa e reforça as majorações do abono de família nas situações de mono-
parentalidade. 
 
 
Despacho n.º 1296-B/2023, de 25 de janeiro 
 
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões aufe-
ridas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o primeiro semestre do ano de 
2023 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autorização de funcionamento de estabele-
cimentos de apoio social 
(Informação atualizada a 26.jan.2023) 

 
Antes de iniciar qualquer pedido de autoriza-
ção de funcionamento, as entidades devem 
certificar-se de que cumprem as condições de 
instalação de um estabelecimento no que diz 
respeito à construção, reconstrução, amplia-
ção ou alteração de um edifício adequado ao 
desenvolvimento dos serviços de apoio social, 
nos  
termos do previsto no Artigo 6.º e seguintes do 
Decreto-Lei n.º 64/2007, na versão republi-
cada pelo Decreto-Lei n.º 126-A/2021, de 31 
de dezembro. 
 
Esta informação destina-se a: 
 
Estabelecimentos de apoio social, que quei-
ram obter autorização de funcionamento para  

 
 
o exercício de atividades de apoio social (res-
postas sociais), geridos pelas seguintes enti-
dades: 
Sociedade ou empresários em nome individual 
Instituições particulares de solidariedade 
social (IPSS) ou legalmente equiparadas 
Entidades privadas. 
 
Perguntas Frequentes/FAQ´s aqui 
 
 
Creche Feliz - Rede de Creches Gratuitas 

(Informação atualizada a 23.01.2023) 
Vídeo explicativo de acesso à APP Creche 
Feliz 
Veja vídeo aqui  
»» Ler mais 
 
 
GUIA PRÁTICO 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-
grados 
(publicação:janeiro de 2023) 

 
     » Listagem das unidades da RNCCI  
       (atualizado a 31 de dezembro de 2022) 
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https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/5-2023-206478423
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/5-2023-206478423
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2023-206478424
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2023-206478424
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2023-206478424
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1296-b-2023-206561994
https://www.seg-social.pt/pedido-de-licenciamento
https://www.seg-social.pt/pedido-de-licenciamento
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18884172/FAQS+-+AUTORIZA%C3%87%C3%83O+DE+FUNCIONAMENTO.pdf/ba208912-f506-4b1d-893c-10b8c9a44a4a
https://www.youtube.com/watch?v=v6VmAIiWyZ0
https://www.seg-social.pt/rede-de-creches-gratuitas
https://www.seg-social.pt/documents/10152/27187/N37_rede_nacional_cuidados_continuados_integrados_rncci/f2a042b4-d64f-44e8-8b68-b691c7b5010a
https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/07/Listagem-Camas-e-Lugares-RNCCI-31.12.2022.xls
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DGS atualiza recomenda-
ções na área das infeções 
respiratórias 

O documento “Infeções das 
Vias Respiratórias – Recomendações 2022-
2023, define quatro grupos de recomendações 
para a época de outono-inverno, que passam 
pela vacinação, pelas medidas de higiene e  ...  
 
 
DGS atualiza recomendações na área das 
infeções respiratórias - Pessoas com sinto-
mas 

A DGS publica um documento aplicável às 
pessoas que têm sintomas de infeção respira-
tória ou teste positivo para a COVID-19, e que 
recorda um conjunto de medidas de precaução 
para com outras pessoas, em  ... 
 
 
 
 
 

 
 
Ação “PRR – Desafios e 
Oportunidades para a 
Economia Social – Sus-
tentabilidade, Inclusão e 
Resiliência” 

 
Dia: 30 de janeiro no Auditório da Casa da Co-
munidade Sustentável, das 10h30 às 12h30. 
 
A Ação é gratuita mediante inscrição prévia e 
deve ser enviada para udipss-
aveiro@gmail.com. 
Ficha de inscrição e Flyer aqui 
 

 
 
  Formação 
 “Direito do Traba-
lho” 

 
 
Dia: 9 de fevereiro das 9h30-17h00 
Local: auditório do Cineteatro São João – En-
troncamento. 
 
Inscrições até às 13h00 do dia 8 de fevereiro 
+ Info aqui 

 
 

 
 
A UDIPSS-Porto vai 
levar a efeito duas 
formações: 
 
» 25ª Edição | Comparticipações Familia-
res/Utente: da Teoria à Prática 
Dias: 6 e 17 de março das 10h às 13h 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
» 2ª Edição | Proteção de Dados: da Teoria 
à Prática – via plataforma Zoom 
Dias: 20, 22, 28 e 30 de março, das 9h30 às 
12h30 e das 14h00 às 17h00 
Inscrições e + Info aqui 
 

 
Foram eleitos no dia 18 de janeiro os novos 
órgãos sociais da UDIPSS de Setubal para 
o quadriénio 2023-2026. 
 
A nova equipa da UDIPSS ficam assim consti-
tuídos: 
 
Assembleia–Geral : 
Presidente: Carlos Marques Taleço - FCOI - 
Fundação Centro de Ocupação Infantil 
1º Secretário: João António Santos Ribeiros 
AURPIC-Associação Unitária Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Corroios 
2ª Secretário: Miguel Ângelo Roberto dos 
Santos Jorge CRIBB - Centro de Reforma-
dos e Idosos da Baixa da Banheira 
1ª Suplente: Luís Alberto Miranda Custódio-
Associação Pontes e Alto da Gâmbia 
 
Conselho Fiscal:   
Presidente: António Joaquim-UARPICS- 
União Associações Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Concelho do Seixal 
1º Vogal: Jaime Francisco Soares Ribeiro 
Casa do Educador do Concelho do Seixal 
2ª Vogal: Fernando Jorge Matos Marques - 
CRIART-T Associação de Solidariedade 
1º Suplente: Joaquim Lopes Moreira Asso-
ciação Baptista SHALOM 
2º Suplente: Manuel Pires D'Andrade Pereira-
CAPA - Centro Assistência Paroquial da 
Amora 
 
Direção:  
Presidente: Fernando Júlio da Silva e Sousa-
ARIFA - Associação de Reformados e Idosos 
da Freguesia da Amora 
 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/dgs-atualiza-recomendacoes-na-area-das-infecoes-respiratorias-pessoas-com-sintomas.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd42pHaBpxeQihY3Hvbq02CBvy4mfN5wgVdJf0Knk28XBUydg/viewform
https://drive.google.com/file/d/18vVVhkBSKfUq_g2BAapT_ZBneIfR2Mzn/view?usp=share_link
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/25-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/86
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/2-edicao-protecao-de-dados-da-teoria-a-pratica/81
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Vice-Presidente: António Albino Alpendre dos 
Santos Sousa- Centro Social da Quinta do 
Anjo 
Tesoureiro: Inácio de Jesus Graça-AURPIM - 
Associação Unitária de Reformados e Idosos 
de Miratejo  
Secretário: Guilherme José de Abreu Betten-
court-Centro Jovem Tejo 
Vogal: Fernando Alberto Pinho Alves-Associ-
ação Questão de Equilíbrio 
1º Suplente: Carmem de Lurdes de Jesus 
Cristino-APPDA - Associação Portuguesa Per-
turbações Desenvolvimento e Autismo de Se-
túbal 
2º Suplente: Cândida Maria Barbosa Bravo 
Germano-AURPIA - Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Amora 
 

 

 

 
 
Centro Juvenil de Campanhã distinguido 
com o "Prémio FEUP de Reconhecimento 
Social" 
 
Este prémio visa dis-
tinguir uma das insti-
tuições de apoio so-
cial com as quais a 
FEUP trabalha regu-
larmente e que seja 
de reconhecido mé-
rito e credibilidade 
públicos e que desenvolva atividades de soli-
dariedade social e de promoção do bem-estar 
das comunidades, na sua área de intervenção. 
O júri teve como critérios de análise as diferen-
tes atividades que cada instituição promoveu 
nos últimos três anos, face à sua missão; as 
múltiplas e diversificadas atividades realizadas 
e destacadas pelo público-alvo e o número de 
beneficiários que cada instituição alcançou em 
cada ano bem como os relatórios e contas. 
 

 
O Festival de Sopas So-
lidárias da #ComDigni-
tatis está de regresso!  
 
É já no próximo dia 5 de 
Fevereiro de 2023 que a 
ComDignitatis promove 
mais uma edição deste 

evento no Salão Paroquial da Ericeira pelas 
13h00. 

 
 

 

 

 
Portugal, Balanço Social 2021 
 
Neste documento, que corresponde à edi-
ção de 2021, é mostrado o retrato econó-
mico e social de Portugal e é abordado o 
impacto social da pandemia Covid-19 na 
vida das famílias, envolvendo temas como 
a evolução dos recursos, a incidência da 
pobreza, a desigualdade, as transferências 
sociais e os impactos regionais. 

 

 
SICAD divulga manual de intervenção em 
crianças e jovens. 
 
O Serviço de Intervenção nos Comportamento 
Aditivos e nas Dependências (SICAD) disponi-
bilizou online o seu manual «Intervenção em 
Crianças e Jovens com processos de Promo-
ção e Proteção no âmbito dos Comportamen-
tos Aditivos e Dependências», que pretende 
ser uma ferramenta útil para os profissionais 
que atuam nesta área. 
 
 
Estudo da CASES “Voluntários em Tempo 
de Pandemia – Caracterização das Disponi-
bilidades para o Voluntariado em Contexto 
de COVID-19” 

Em 2017, a CASES viu o âmbito das suas atri-
buições alargado à prossecução de políticas 
na área do voluntariado, cabendo-lhe estimu-
lar e reconhecer as práticas de voluntariado 
em Portugal 

No quadro das suas competências, foi reali-
zado o presente estudo que incide sobre o per-
fil e caraterização dos voluntários que se dis-
ponibilizaram para a realização de ações de 
voluntariado em contexto de COVID-19 …. 

 

                                                          

 

                                                                LINO MAIA 

 DIVERSOS 

https://www2.novasbe.unl.pt/Portals/0/Files/Reports/SEI%202021/Relat%F3rio%20Balan%E7o%20Social_Janeiro%202022.pdf
https://www.sicad.pt/BK/Intervencao/DocumentosTecnicoNormativos/Lists/SICAD_DOCUMENTOSNORMATIVOS/Attachments/34/Intervencao_com_criancas_e_jovens_comPPP_e_CAD%20PDF.pdf
https://www.sicad.pt/BK/Intervencao/DocumentosTecnicoNormativos/Lists/SICAD_DOCUMENTOSNORMATIVOS/Attachments/34/Intervencao_com_criancas_e_jovens_comPPP_e_CAD%20PDF.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2023/01/Voluntarios-na-Pandemia-net.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2023/01/Voluntarios-na-Pandemia-net.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2023/01/Voluntarios-na-Pandemia-net.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2023/01/Voluntarios-na-Pandemia-net.pdf

