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Portaria n.º 55/2023, de 01 de março 
 
Aprova a regulamentação do Complemento  
Garantia para a Infância 
 
Veja também: 

 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2023, 
de 17 de janeiro - Aprova o Plano de Ação da Ga-
rantia para a Infância 2022-2030 
 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 
136/2021, de 1 de outubro - Determina a designa-
ção de um coordenador nacional da Garantia para 
a Infância 

 Decreto Regulamentar n.º 3/2022 de 19 de agosto 
- Regulamenta a Garantia para a Infância prevista 
no artigo 124.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, 
que aprova o Orçamento do Estado para 2022) 

 Recomendação (UE) 2021/1004 do Conselho, de 
14 de junho de 2021  

 Guia Prático - Garantia para a Infância  

 Apresentação Pública do Plano de Ação da Garan-
tia para a Infância 
Foi apresentado no dia 3 de março o Plano de Ação 
para a Garantia para a Infância que foi aprovado 
pelo Conselho de Ministros no dia 17 de janeiro 
(RCM nº 3/2023). 
Veja aqui a sessão de apresentação 

 

 
 
 
 

 
Portaria n.º 54-R/2023, de 28 de fevereiro 
  
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 
7/2022, de 4 de janeiro, que regulamenta as 
condições de publicidade dos horários de tra-
balho e a forma de registo dos respetivos 
tempos de trabalho 

 
 
 
Decreto-Lei n.º 18/2023, de 3 de março 
 
Regulamenta o regime de antecipação da idade 
de pensão de velhice por deficiência 

 
 
 
Lei n.º 9/2023, 3 de março 
 
Inclui novas substâncias psicoativas na defini-
ção de droga, transpondo a Diretiva Delegada 
(UE) 2022/1326, da Comissão, de 18 de março 
de 2022, e alterando o Decreto-Lei n.º 15/93, 
de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico 
aplicável ao tráfico e consumo de estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas.  

 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

O CCT entre a CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais -FNSTFPS foi pu-
blicado no BTE nº 8, de 28 de fevereiro de 2023 e pode ser 
consultado aqui. 
 
Alterações: 
 

 Cláusula 69ª - Abono para falhas: 35,00 € 
Cláusula 97ª – Refeição: 3,50 € 

  

 Notas:   
8- A instituição assegurará o pagamento do certificado de registo 
criminal, relativamente aos trabalhadores legalmente obrigados a 
apresentá-lo, para o exercício das respetivas funções. 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/55-2023-207986502
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/55-2023-207986502
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/55-2023-207986502
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/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/136-2021-172266413?_ts=1673481600034
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/136-2021-172266413?_ts=1673481600034
https://files.dre.pt/1s/2022/08/16000/0000500007.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1004&from=PT
https://www.seg-social.pt/documents/10152/19882026/4004+-+Garantia+para+a+infancia/6126c563-7fcc-4695-a0f2-0b5af03c113d
https://www.youtube.com/watch?v=6YSd1mSEwGE
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/54-r-2023-207987300
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/54-r-2023-207987300
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/7-2022-177088817
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/18-2023-208124553
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/18-2023-208124553
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/18-2023-208124553
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/9-2023-208124551
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/9-2023-208124551
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/9-2023-208124551
https://dre.pt/application/external/eurolex?22L1326
https://dre.pt/application/external/eurolex?22L1326
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/15-1993-585178
https://drive.google.com/file/d/14hetVBatVxlxsDqnrOoP0cpo76KbKDka/view?usp=share_link
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    Comunicado Conselho de Ministros 
 
 
 
 
 
 
Foi aprovado na reunião do Conselho de Minis-
tros de 2 de março o decreto-lei que autoriza o 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social a subscrever capital no âmbito da linha 
de financiamento ao setor social. 
 
O diploma visa garantir a liquidez necessária do 
Fundo de Contragarantia Mútuo para a opera-
cionalização da linha de financiamento ao setor 
social, no âmbito do já aprovado pacote de me-
didas de apoio às empresas face ao aumento 
dos preços da energia, a conceder até 31 de 
dezembro de 2023. 
 

(Decreto-Lei n.º 67/2022, de 4 de outubro 
Estabelece medidas excecionais de apoio às empre-
sas e à economia social, para mitigação dos efeitos 
da inflação. 
 
 
 
 
 
 
 
Guia Prático 
 
Orçamento e Contas de Instituições Particula-
res de Solidariedade Social 
(Publicação:26 de fevereiro de 2023) 

 
 
 
 
 
 
 
A UDIPSS do Porto promove, via Plataforma 
ZOOM, as seguintes formações: 
 

 26ª Edição 
Comparticipações familiares/utente: da teo-
ria à prática  
Dias: 27 e 29 de março, das 10h às 13h  
Via: Plataforma ZOOM 
Inscrições + Info aqui 
 
 

 
 

 3ª Edição  
Operacionalização da Empreitada de Obra 
Pública 
Dias: 27 e 28 de abril das 17h00 às 20h00, 29-
de abril das 09h30 às 12h30 
Inscrições e + Info aqui 
 

 
Foram eleitos no dia 25 de fevereiro os novos 
órgãos sociais da URIPSS-Algarve para o qua-
driénio 2023-2026.  
A nova equipa da URIPSS ficou assim constitu-
ída: 
 
Mesa da Assembleia Geral: 
 
Presidente: Maria Filomena Teixeira Rosa -AI-
PAR - Associação de Proteção à Rapariga e à 
Família – Faro 
Primeiro Secretário: Carla Maria Amaro Pires 
- Fundação Irene Rolo - Tavira 
Segundo Secretário: João Carlos Canelas Pe-
reira Centro Popular de Lagoa - Lagoa 
 
Direcção: 
 
Presidente: José António Carreiro - Centro de 
Assistência Social Lucinda Anino dos Santos – 
Lagos 
Vice-Presidente: António da Conceição Mar-
ques Barão Instituto D Francisco Gomes - Casa 
dos Rapazes de Faro - Faro 
Secretário: António Manuel de Oliveira Soares 
- CASCD-Centro de Acção Social, Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores da Saúde e da Se-
gurança Social do Distrito de Faro - Faro 
Tesoureiro: José Carlos de Sousa Araújo - 
Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines 
– S. B Messines 
Vogal: Nuno Miguel Matias Cabrita da Silva Al-
ves - APPIA – Associação Pró-Partilha e Inser-
ção do Algarve – Faro 
Primeiro vogal suplente: Amadeu Alexandre 
Fonseca Machado Chaves Associação Cego-
nha Branca – Altura 
Segundo vogal suplente: Vitalina Maria Ca-
mões Azevedo Associação Social e Cultural de 
Almancil – Almancil 
  
Conselho Fiscal: 
 
Presidente: João Manuel Viegas Libório Cor-
reia GATO – Grupo de Ajuda a Toxicodepen-
dentes - Faro 

  SEGURANÇA SOCIAL 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2022-201838710
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2022-201838710
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15030/N42+-+Guia+pratico+de+_Or%C3%A7amentos+e+Contas+IPSS_2021.pdf/321b292e-411a-4818-a273-1af2ec818998
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/26-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/87
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/3-edicao-operacionalizacao-da-empreitada-de-obras-publicas/84
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Primeiro vogal: Maria Celeste Furtado de Jesus 
Vicente Francisco Santa Casa da Misericórdia 
de Aljezur - Aljezur 
Segundo vogal: Albino José Ramires Martins 
Centro Paroquial de Cachopo – Cachopo 
 
 

 

Cuidador Informal 
 

 Monofolha 
 

 Triptico “A Cuidar 
de quem cuida – Há 
vários apoios de 
quem cuida dos 
seus” 
 

 
 
 
 
 
 
Workshop Temático sobre "Cálculo de Com-
participações Familiares - Teoria & Prática" 
 
Dia: 21 de Março, entre as 14h00 e as 18h00 
Uma iniciativa da Fundação UNITAE através do 
IFES – Instituto de Formação para a Economia 
Social, por meio da Plataforma ZOOM.  
A informação detalhada do workshop e o res-
petivo formulário de inscrição encontram-se 
acessíveis aqui. 
 
 
 
 
 
Projeto de voto acessível para pessoas com 
deficiência em ... 

Projeto de voto acessível para pessoas com 
deficiência em Portugal premiado pela ONU. O 
prémio representa "uma vitória da luta pela .. 
 
 
 
 
 
 
ATES – Área Transversal de Economia So-
cial da Católica Porto 
Curso Avançado “Diálogo(s) e Deficiência(s): 
A construção de narrativas para a inclusão” 

(2.ª edição) 

 

As inscrições estão abertas durante mais al-
guns dias. Podem ser feitas aqui: 
https://m.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-forma-
tiva/curso-avancado-dialogos-e-deficiencias-
construcao-narrativas-para-inclusao 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estudo sobre as práticas de gestão da sus-
tentabilidade nas organizações do terceiro 
setor 
No âmbito da Agenda 2030 da ONU e dos seus 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), é essencial o envolvimento ativo de vá-
rios atores da sociedade, tendo o terceiro setor 
um papel muito importante a desempenhar. Po-
rém, as organizações deste setor revelam, de 
uma forma geral, algumas lacunas ao nível do  
desenvolvimento de estratégias de atuação nas 

dimensões da sustentabilidade associadas às 

atividades que desenvolvem. O presente es-

tudo, da responsabilidade de Ana Fonseca 

(Universidade Fernando Pessoa) e Winston Sil-

vestre (Dinâmia’CET – ISCTE-IUL), pretende 

recolher e analisar dados relativos à forma 

como as organizações do terceiro setor abor-

dam e gerem as dimensões da sustentabilidade 

nas vertentes ambiental, social e de gover-

nança. Os resultados obtidos neste estudo irão 

ajudar a definir estratégias para apoiar organi-

zações do terceiro setor na dinamização de 

uma abordagem holística e sistémica das dife-

rentes dimensões da gestão da sustentabili-

dade, potenciando a inovação na contribuição 

para os ODS e, consequentemente, aumen-

tando a competitividade e sustentabilidade des-

tas organizações. 

A participação no estudo poderá ser efetuada 

através do preenchimento deste questionário. 

 

LINO MAIA 

 DIVERSOS 

 IMPRENSA 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2023/02/ECI-Monofolha.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2023/02/Triptico_100x200_CuidadorInformal_SegSocial_visualizacao.pdf
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fcursos%2Fworkshops-tematicos%2Fcalculo-de-comparticipacoes-familiares/1/010b0186924c0a28-14fd9000-b3ef-4165-8e17-d613774599fb-000000/srtIOAknWMgiSaVIk0gnLtMnvEY=95
https://www.dn.pt/sociedade/projeto-de-voto-acessivel-para-pessoas-com-deficiencia-em-portugal-premiado-pela-onu-15890560.html
https://www.dn.pt/sociedade/projeto-de-voto-acessivel-para-pessoas-com-deficiencia-em-portugal-premiado-pela-onu-15890560.html
https://www.dn.pt/sociedade/projeto-de-voto-acessivel-para-pessoas-com-deficiencia-em-portugal-premiado-pela-onu-15890560.html
https://www.dn.pt/sociedade/projeto-de-voto-acessivel-para-pessoas-com-deficiencia-em-portugal-premiado-pela-onu-15890560.html
https://m.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/curso-avancado-dialogos-e-deficiencias-construcao-narrativas-para-inclusao
https://m.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/curso-avancado-dialogos-e-deficiencias-construcao-narrativas-para-inclusao
https://m.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/curso-avancado-dialogos-e-deficiencias-construcao-narrativas-para-inclusao
https://forms.gle/cRknmL2JfscbP1Ae8

