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O VI Congresso da CNIS “As 

IPSS nas Políticas Sociais”, 

de âmbito nacional, vai decor-

rer em Viseu nos dias 7 e 8 de 

junho, no Auditório da Escola 

Superior de Tecnologia e Ges-

tão de Viseu – Instituto Poli-

técnico de Viseu. 

No regresso aos eventos pre-

senciais, este Congresso de 

âmbito nacional incidirá sobre 

matérias de grande relevância 

para as Instituições do Setor 

Social e Solidário, consistindo 

num importante momento de 

reflexão e partilha. Organi-

zado em quatro painéis ao 

longo dos dois dias, terá num 

primeiro momento uma confe-

rência dedicada ao Pilar Euro-

peu dos Direitos Sociais. O 

programa provisório poderá 

ser consultado aqui e em 

breve serão iniciadas inscri-

ções.  

 

 

 

 

http://cnis.pt/informacoes-2-2/
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/04/VI-Congresso-CNIS_Programa-Provisório_22-04-2022.pdf
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Presidência do Conselho de Ministros
 
Decreto-Lei n.º 30-D/2022 
Estabelece medidas de apoio às famílias, trabalhadores independentes e empresas no âmbito do conflito 
armado na Ucrânia 
 

Extracto: 
Artigo 3.º 
Entidades abrangidas pelo diferimento do paga-
mento de contribuições 
Têm direito ao diferimento do pagamento de contri-
buições previsto no artigo anterior as entidades em-
pregadoras e os trabalhadores independentes dos se-
tores privado e social cuja área de atividade seja defi-
nida por portaria dos membros do Governo responsá-
veis pelas áreas das finanças, da economia e da segu-
rança social. 
Artigo 6.º 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 28-A/2022, de 25 de 
março 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 28-A/2022, de 25 de 
março, o artigo 10.º-A, com a seguinte redação: 
«Artigo 10.º-A 
Apoio à aquisição de combustível aos transportes do 
setor social e solidário 
1 - Com vista à mitigação do impacto financeiro resul-
tante da escalada dos preços do combustível, é criado 
um apoio extraordinário a atribuir às instituições do 
setor social e solidário que desenvolvam respostas so-
ciais cuja natureza se baseie na necessidade imperiosa 
de transporte de pessoas e bens. 
2 - Os termos do apoio são definidos por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das fi-
nanças e do trabalho, solidariedade e segurança so-
cial.»

 
 
Decreto-Lei n.º 30-E/2022 

 
 

Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
Extracto: 
Artigo 2.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março 
O artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, na sua redação atual, passa a ter a 
seguinte redação: 
«Artigo 13.º-B 
g) Estruturas residenciais ou de acolhimento 
ou serviços de apoio domiciliário para popula-
ções vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas 
 

 
 
com deficiência, bem como unidades de cui-
dados continuados integrados da Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados. 
 
 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-
A/2022 
Declara a situação de alerta, no âmbito da pande-
mia da doença COVID-19 

 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 139/2022 
Procede à prorrogação do prazo previsto do n.º 2 do artigo 45.º do Decreto Regulamentar n.º 1/2022, de 
10 de janeiro, até ao dia 30 de abril de 2022 
(O Decreto Regulamentar n.º 1/2022Estabelece os termos e as condições do reconhecimento do estatuto 
de cuidador informal bem como as medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas). 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-d-2022-182213909
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-d-2022-182213909
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/28-a-2022-181066898
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/28-a-2022-181066898
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-e-2022-182432341
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/30-e-2022-182432341
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/41-a-2022-182432342
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/41-a-2022-182432342
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/139-2022-182356323
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/139-2022-182356323
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/1-2022-177363476
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Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviços  
Aviso n.º 01/C13-i03/2022 
 
Data de 2ª Republicação: 13/04/2022 
Submissão de Candidaturas aqui entre 28/02/2022 e 31/05/2022 
Ver documentação aqui 
Contacto para informações e Esclarecimentos: geral@fundoambiental.pt 

» Alteração ao Anexo I, ponto 3, alínea f), (correção da unidade de resistência térmica) 

 

 
Prémio BPI Fundação “la Caixa” Séniores 
Candidaturas de 27 de abril a 23 de maio de 2022 
 

 
A quem se destina: 
A todas as instituições privadas sem fins lucrati-
vos, com sede ou delegação legalmente constitu-
ída em Portugal ou com núcleos com autonomia  

 
comprovada, há pelo menos um ano, com proje-
tos que visem apoiar o envelhecimento ativo e 
saudável. 
+ Info aqui

 
 
 
 
 
 

 

 
 
» Sessão de formação sob o tema “Estabele-
cimentos de Apoio Social - Licenciamento e 
fiscalização” 
 
Dia: 9 de maio das 10h às 13h, no formato pre-
sencial, na Fundação Betânia. 
Inscrições e + Info aqui 
 
 
 

» Sessão sob o tema “Responsabilidades dos 
e com os operacionais (ajudantes e auxiliares 
de ação direta) nas Organizações Sociais” 
 
Dia: 24 de maio das 14h às 17h, no formato pre-
sencial, no Centro D. Abílio Vaz das Neves em 
Macedo de Cavaleiros. 
Inscrições e + Info aqui 
 

» Curso sob o tema “O Cálculo das Comparticipações Familiares e do Custo Real por Utente” 
 
Dias: 8 e 9 de Junho, presencialmente, na Fundação Betânia - Centro Apostólico de Acolhimento e Forma-
ção. 

Inscrições e + Info aqui 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

https://www.fundoambiental.pt/eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Aviso-C13-Edificios-Servicos_2.a-Republicacao.pdf
mailto:geral@fundoambiental.pt
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-fundacao-'la-caixa'-seniores
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220125__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventZAvWUy7f
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220208__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventQeYBiCng
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20211223__uipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station#eventGCHjyxSP
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» Elaboração e Gestão de 
Processos Individuais - 
Área Sénior (ERPI, CD e 
SAD)     

Dia: 17 de maio das 09h30 às 12h30  
Inscrições e + Info aqui 

» Elaboração e Gestão de Processos Individu-
ais - Área Infância (Creche e Jardim de Infân-
cia) I  Online 
 
Dia: 19 de maio das 09h30 às 12h30  
Inscrições e + Info aqui 
 

  
 
20ª Edição | "Comparticipações Familiares/Utente: da Teoria à Prática" 
 
Dias: 19 e 24 de maio das 9h30 às 12h30 
Plataforma ZOOM 

   Inscrições e + Info aqui 
 

 

 
III Congresso Europeu Sobre Uma Justiça Amiga das Crianças: Os Direitos Huma-
nos da Criança 
 
Dias:  4 e 5 de Maio de 2022, na Fundação Calouste Gulbenkian 
Clique aqui para mais informações.  

 
 

Fundação Irene Rolo assinala o seu 40.º aniversário com diversas iniciativas 
Há 40 anos a defender os Direitos das pessoas Com deficiência 
 
A FIR nasce da vontade de uma mulher, Irene Dulce da Palma Arez Rolo, que transformou 
um desgosto de amor de uma vida de 92 anos, num ato de amor ao próximo.  
Para assinalarmos o 40.º aniversário, iremos ao longo do ano dinamizar um conjunto de 
iniciativas, das quais destacamos as seguintes: 
- Campanha amig@s FIR, que tem como objetivo garantir uma maior proximidade com a 

comunidade. Através de um donativo periódico, os/as amig@s FIR poderão envolver-se na dinâmica da en-
tidade, contribuindo para projetos específicos na área da inclusão social. 
- Concerto de aniversário com o Quinteto da Orquestra de Jazz do Algarve, que decorrerá no dia 
30/04/2022, no Mercado da Ribeira de Tavira.  
 
 
. 
 
Ciclo de eventos INNOVATIONTRAIL   
A F3M vai realizar, durante o ano de 2022, um ciclo de eventos que irá decorrer em mais de 20 cidades 
proporcionando um leque de apresentações centradas em temas como a saúde, inovação, segurança, tec-
nologia, desmaterialização e proteção de dados1ª edição do INNOVATIONTRAIL  
Lisboa: a sessão decorre no dia 28 de abril, na Fundação Cidade de Lisboa, com início às 9h00. 

 
Lino Maia 

 DIVERSOS 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220413__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventvldDfMjI
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20220413__udipss_setubal&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventZaekDRfv
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/20-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/63
https://congresso.comdignitatis.org/

