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O Papa Francisco convida a buscar o sentido dos sinais de Natal 
 

“Não há nenhuma pandemia, nenhuma crise 

que possa extinguir esta luz. Deixemo-la entrar 

em nossos corações”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 278-A/2020 - Diário da República n.º 
236/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-04 
 
Define os termos, condições e procedimentos do 
processo de candidatura, seleção, formação e ava-
liação das famílias de acolhimento, bem como o 
respetivo reconhecimento 
 
 
Portaria n.º 281/2020 - Diário da República n.º 
238/2020, Série I de 2020-12-09 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
160/2020, de 26 de junho, que alarga o prazo de 
vigência e o âmbito de aplicação da medida exce-
cional relativa às comparticipações financeiras 
da segurança social. 
 
Extracto: 
Artigo 2.º 
Alteração à Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho 
São alterados os artigos 2.º e 4.º da Portaria n.º 
160/2020, de 26 de junho, que passam a ter a se-
guinte redação: 
«Artigo 2.º 
 

 
[...] 
1 - O montante da comparticipação financeira da 
segurança social devido às instituições, nas res-
postas que estiveram suspensas, mantém-se inal-
terado, até 31 de dezembro de 2020, face ao valor 
referente ao mês de fevereiro de 2020, caso a fre-
quência registada seja inferior à verificada no refe-
rido mês. 
2 - O número anterior aplica-se às respostas soci-
ais residenciais de apoio a idosos e pessoas 
com deficiência. 
3 - (Anterior n.º 2.) 
4 - (Anterior n.º 3.) 
Artigo 4.º 
[...] 
1 - Nos centros de dia com atividade suspensa 
em que se revele necessário domiciliar o apoio 
prestado, a comparticipação financeira da segu-
rança social é majorada, até 31 de dezembro de 
2020, de acordo com o previsto nos n.os 1 a 5 do 
artigo 5.º da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril. 
2 - O número anterior aplica-se, igualmente, aos 
centros de dia com atividade reiniciada cuja 
adaptação ao contexto da pandemia justifica a ne-
cessidade de domiciliar o apoio prestado.» 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

 Índice 
 
 
                                                       
Fiscalidade                       2 

UDIPSS/Federações       3 

Imprensa                         3 

Diversos                           4     

 

 

 

 

 

              
3  

IPSS                                              

4 

Imprensa                                     

5 

 Diversos                                      

6 

                    
                    

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150343971/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150343971/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509335/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509335/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131122780/details/normal?l=1
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Presidência da República 
 
Decreto do Presidente da República n.º 61-
A/2020 - Diário da República n.º 236/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-12-04 
Renova a declaração do estado de emergência, 
com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública 
 
Presidência do Conselho de Ministros 

 
Decreto-Lei n.º 102-B/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 238/2020, 2º Suplemento, Série I de 
2020-12-09 
Altera o Código da Estrada e legislação com- 
plementar, transpondo a Diretiva (UE) 2020/612 
 
 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 101-D/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 237/2020, 1º Suplemento, Série I de 
2020-12-07 
Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para 
a melhoria do seu desempenho energético e regula 
o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, 
transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e parcial-
mente a Diretiva (UE) 2019/944 

 
Assembleia da República 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 89-
A/2020 - Diário da República n.º 236/2020, 2º Su-
plemento, Série I de 2020-12-04 
Autorização da renovação do estado de emergên-
cia 

 

Planeamento 

 

Portaria n.º 279/2020 - Diário da República n.º 

237/2020, Série I de 2020-12-07 
Procede à oitava alteração ao Regulamento Es-
pecífico do Domínio da Inclusão Social e Em-
prego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-
A/2015, de 30 de março 

Região Autónoma dos Açores - Presidência do 
Governo 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 27-C/2020/A 
- Diário da República n.º 238/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-12-09 
Regulamenta, na Região Autónoma dos Açores, a 
aplicação do Decreto do Presidente da República 
n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, que renova o es-
tado de emergência

 

 

 

  

 
A obrigatoriedade de imprimir o QR code nos documentos fiscalmente relevantes foi adiada para 

2022 
 
O Decreto Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro de-

termina que nas faturas e demais documentos 

fiscalmente relevantes deve constar um código 

QR e um código único do documento (ATCUD). 

De acordo com a Portaria n.º 195/2020, de 13 de 

agosto, seria a partir de janeiro de 2021 que as fa-

turas teriam um código QR e um código ATCUD. 

A implementação do código ATCUD foi adiado para 

2022, conforme o Despacho n.º 412/2020-XXII

 

 

 

 FISCALIDADE 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509281/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509281/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509281/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757538/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757538/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150757538/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?20L0612
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150570704/details/maximized?serie=I&day=2020-12-07&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150570704/details/maximized?serie=I&day=2020-12-07&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150570704/details/maximized?serie=I&day=2020-12-07&date=2020-12-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0844
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0944
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509282/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509282/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509282/details/maximized?serie=I&day=2020-12-04&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509329/details/maximized?serie=I&day=2020-12-07&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150509329/details/maximized?serie=I&day=2020-12-07&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150661867/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150661867/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150661867/details/maximized?serie=I&day=2020-12-09&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150509281/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150509281/details/normal?l=1
https://dre.pt/home/-/dre/119622094/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/140210523/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/140210523/details/maximized
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_412_2020_XXII.aspx
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» entre 31 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021 

 

     Ver mais 

 

 

 

 

 
 

UDIPSS – Guarda 
                                                Assembleia Eleitoral 2020-2024 

 
Dia: 16 de dezembro 

 
 

 
UIPSS-COIMBRA 
Projeto de Formação Modular   
 
Início 16 de dezembro: 
UFCD 4283 – Saúde e socorrismo, 25 horas, nível IV.   
Ficha de Inscrição até 11 de dezembro. 
 
Início 16 de dezembro: 
UFCD 7217 - Apoio na prestação de cuidados de higiene, conforto e elimi-
nação a pessoas com restrição na autonomia, 50 horas, nível IV. 
Ficha de Inscrição até 11 de dezembro. 
 
Início 17 de dezembro: 
UFCD 1122 – Noções e normas de qualidade, 25 horas, nível II/IV. 
Ficha de Inscrição até 14 de novembro. 

 
Informação completa aqui 

 
 
 

 

 

 
 
Lares. Maioria dos idosos não poderá celebrar 
o Natal em família  
... da Confederação Nacional das Instituições 
de Solidariedade (CNIS), o padre Lino Maia, 
não há condições para os idosos irem passar o 
Natal com ... 
 

Governo aprova diploma para fomentar inclu-
são de pessoas com deficiência  
... atividades de apoio ocupacional aos defici-
entes graves e criou um centro de atividades e 
capacitação para inclusão de pessoas com de-
ficiência, ... 
 

 
  

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 IMPRENSA 

https://docs.google.com/forms/d/1bM86cqo_OPd1BAFLU_dJTfZ2oV5AixGM0H6lLWosFv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1IeFsgP-htWri2cmgcJQxxgyyFwt5zefXbHJLblIzEJs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KPPhW-HT5IzgikdPlIcitfRraXh22szHun7A4h8A2bg/edit?usp=sharing
http://rotass.cnis.pt/udipss-coimbra/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2020/12/08/lares-maioria-dos-idosos-nao-podera-celebrar-o-natal-em-familia/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4MDY0MzU3NDIzMDIzMTE0MDcyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHI1MSlq65HJ0udujinRsbiY-Y42w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2020/12/08/lares-maioria-dos-idosos-nao-podera-celebrar-o-natal-em-familia/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU4MDY0MzU3NDIzMDIzMTE0MDcyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHI1MSlq65HJ0udujinRsbiY-Y42w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2020/12/06/governo-aprova-diploma-para-fomentar-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYxMDM3MjY3NjE2MDM5MjIxNDcyGTNkZWQ2YzFlMjlhZTIzNWY6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEgd2mBMJ34KItXHFbHJ4YHZB0oSg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://observador.pt/2020/12/06/governo-aprova-diploma-para-fomentar-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYxMDM3MjY3NjE2MDM5MjIxNDcyGTNkZWQ2YzFlMjlhZTIzNWY6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNEgd2mBMJ34KItXHFbHJ4YHZB0oSg
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Ciclo de Webinars Inovação Social 
Um “novo futuro” para as crianças: o papel da Inovação Social” 
 
Dia: 15 de dezembro entre as 10h00 e as 12h00 
A sessão vai ser dinamizada na plataforma Zoom, onde os participantes podem fazer as suas questões 

sobre o tema. 👍 

Inscreva-se aqui para ter a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos de Inovação Social  
https://bit.ly/33GSQIB 
 
 

Congresso Interdisciplinar – 2020 
“Da Ciência à Decisão Politica: Economia Social Um Setor em Reconfiguração” 
 
Uma iniciativa da Associação Nacional Interdisciplinar da Economia Social (ANIES) e 

que terá lugar no dia 16 de dezembro, através da plataforma online ZOOM.  
 
Programa aqui 
Inscrições: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScHDzcJTHR5KOIv8Q…/viewform 

 

 

 

Webinar "Eletricidade: Como poupar e resolver conflitos ou dificulda-
des" 
 
Dia: 16 de dezembro, as 10h00 às 11h30 

 
Uma iniciativa da ERSE em parceria com a Direção-Geral do Consumidor. 
Esta sessão de esclarecimentos pretende abordar três grandes temas: 

1. Como deve ler a fatura 
2. Como reduzir o que paga 
3. Como resolver conflitos e dificuldades 

Inscrições aqui 
 

 
Campanha - "Estratégia Nacional de Combate à Pobreza" 
De acordo com o compromisso assumido no Programa do XXII Governo Constitu-
cional de lançar uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, no âmbito 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, foi criada uma Comissão de Coordena-
ção que será responsável pela preparação de uma proposta da referida Estratégia. 

Esta proposta deve integrar medidas concretas, cruzando diferentes instrumentos 
e dimensões de política pública, integrando transversalmente todos os públicos, 

da infância à velhice, incluindo os mais vulneráveis, e criando, em particular, um quadro de monitorização 
único da evolução dos indicadores. Pode também contribuir para esta estratégia https://portugalme-
lhor.gov.pt/

 

DIVERSOS 

 

 

https://iddnet.pt/site/2020/12/03/ciclo-webinars-sessao1/
https://bit.ly/33GSQIB?fbclid=IwAR3EGtXjS6Bv5UsB9CSzxlsy0rstG9xocwAf7yeIrjyjGGCyylhnJfh-j4Y
http://www.anies.pt/congresso-interdiscipplinar
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScHDzcJTHR5KOIv8QKXZqBHITJvDn_kIluJN-C1TyUCaI6D1A%2Fviewform&h=AT1YF95MA9RFKetLJJFmmaqvI6dcrbWdn42ajtFoO5CFqZUUSV3dM8eXKRxBe9tZS8V0koccDRCGb6FcrZzpt58-pOb7Je58dYiXj7oxvaPrMuygeGZEZM4qqBq104gdmkUrmPgKLJa84oeXS2uxBY2mJEdDWTnnHr8W0OfdalIbzL2safzuVZqf65of7fNpR1FVSXkqJIkEassY-WTvCAa-CQLoUfeRvyXw5Ng40OVen-bwLOFKIx_BMzCCUrEEW-N9wqCWyv_lPOIVh7XYizqXUOT6Zf0mCGJEAECOdl544ee4pkaZD5_vCtgkTiUfL_fKdT4iye3OABUo0geSdoz1XAek_M8LK3RQm3IUjiw5J2QKjsC-I-YNnIYHgHYmtowp057UXnexTQ-rvE3pYfSvtcTCJVbObI2uF0Si8EBy_CWC4LPiKfRaOPdYxAxrXa4q4xMiPmIenfE-Y7izgJRZW_z5mxVyMay8LtQD7-GlOVc6QZEFTMA9WEXxrQ6Aa2lAR7pHEFoEfHHMwTHStFTM1XSjbib6IkUihgdyIQnb8MUY1wkd4NxGP5MC24lO7eMB0DbsfV15Kz8Gvqxi7iEpX1nRp3B_ke8rI2pnyQkUsoDjxzRw-f0OL5BBBTMEYzFGOu10rOf2rrJVMgq6Zcs
https://register.gotowebinar.com/register/694487139958707470
https://dre.pt/home/-/dre/146241059/details/maximized
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_pt.pdf
https://portugalmelhor.gov.pt/#comissao
https://portugalmelhor.gov.pt/#comissao
https://portugalmelhor.gov.pt/
https://portugalmelhor.gov.pt/
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Candidaturas para os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria  I   até 15 de Março de 2021  
  
Estes prémios, atribuídos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), foram criados para cumprir 
a vontade expressa em testamento pelo benemérito Enrique Mantero Belard e destinam-se a galardoar 
anualmente personalidades de qualquer nacionalidade que, em Portugal, mais tenham contribuído pelo seu 
esforço, trabalho ou estudos para as três áreas de intervenção por ele definidas:   
a)      o cuidado e carinho dispensados aos idosos desprotegidos;  
b)      o progresso da medicina na sua aplicação às pessoas idosas; 
c)      e o progresso no tratamento das doenças do coração 
 
+ info aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lino Maia
 

A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibilidade de usufruírem de um 
website institucional, que lhes proporcione uma maior aproximação com a comunidade, divulgar as suas áreas de 
intervenção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obriga-
ções legais, e, por outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social. 

Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…  
Juntos, Somos IPSS 

Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da 

accountability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e tem como objetivos: 

1. Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham de website a divulga-
ção online da prestação de contas a que são obrigadas e de outra informação voluntária que cubra os 
aspetos sociais e económicos da sua atividade (Plataforma somosipss.pt); 

2. Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos stakeholders e ao Setor 
da Economia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, fi-
nanceira e económica; 

3. Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do desempenho das IPSS. 

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Instituições. Saiba mais sobre 

somosipss.pt aqui e aqui!   Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com 

 

https://www.scml.pt/media/noticias/estao-abertas-as-candidaturas-para-os-premios-nunes-correa-verdades-de-faria
http://www.somosipss.pt/
https://www.tfa.pt/
http://www.somosipss.pt/
http://www.somosipss.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCG0RujALFcJ0GZB40brVZow
https://www.tfa.pt/
mailto:p.tfa.geral@gmail.com

