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Portaria n.º 170/2022 
 
Procede à prorrogação do prazo previsto no 
artigo 1.º da Portaria n.º 142/2022, de 9 de 
maio. 

(No contexto de recuperação da pandemia por CO-
VID-19, continuando a verificar-se alguns constran-
gimentos nos serviços da área da saúde e da jus-
tiça, revela-se necessária a prorrogação do prazo 
previsto na Portaria n.º 142/2022, de 9 de maio, 
que permite o deferimento e a manutenção do Es-
tatuto do Cuidador Informal com entrega docu-
mental posterior, nomeadamente a declaração 
médica e o comprovativo do pedido para intentar 
ação de acompanhamento de maior). 
 

 
 

 
 
Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 
atualizada a 06/07/2022 
 
Abordagem do Doente com Suspeita ou 
Confirmação de COVID-19 
Abrir documento aqui 
 

(Notas: 
O tempo mínimo de isolamento é reduzido de sete 
para cinco dias no caso de pessoas com infeção 
assintomática ou doença ligeira, desde que a 
pessoa, quando doente, já não tenha febre e esteja 
melhor dos seus sintomas.  
Ainda que a infecciosidade diminua após o 5.º dia, 
o vírus ainda pode ser transmitido, pelo que é 
fortemente recomendado o uso de máscara em 
todas as ocasiões durante mais 5 dias após o 
isolamento. Para as pessoas internadas ou 
residentes em ERPI com infeção assintomática ou 
doença ligeira o tempo mínimo de isolamento é 
de 7 dias, atendendo à maior vulnerabilidade 
nestes contextos.  
 
São também atualizados os períodos mínimos de 
isolamento para a doença grave. Nas situações de 
imunossupressão grave, o fim do isolamento deve  
 

 
agora ser decidido caso-a-caso pelo médico 
assistente) 
 
 
 
 
 
 

 
4ª Edição do Curso 
Ser Dirigente  
 
O Curso "Ser Dirigente 

de IPSS" objetiva dotar os Membros dos Ór-
gãos Sociais e trabalhadores das IPSS filiadas 
na UDIPSS-PORTO e na CNIS nas seguintes 
áreas: gestão dos órgãos sociais, gestão das 
respostas sociais, gestão dos recursos huma-
nos e gestão estratégica e financeira. 
 
Para mais informação: 
- Manual de Inscrições; 
- Cartaz; 

Inscrição até dia 30-09-2022 AQUI.  
 
 
 
 
 
 

O Centro Social 
da Sé Catedral 
do Porto vai rea-
lizar um dia 
aberto à comuni-
dade no dia 20 de 
julho entre as 
10h00 e as 
19h00. 
 
Será uma Festa 
ao ar livre, num 
espaço único 
junto à muralha-

Fernandina (Largo 1º de Dezembro), com ani-
mação para públicos de todas as idades, co-
mes e bebes, música, dança e outras formas 
de expressão artística e entretenimento.  
Trata-se de uma iniciativa para todos, utentes, 
colaboradores, famílias, voluntários, amigos, 
vizinhos e visitantes com a qual se pretende 
abrir o centro à comunidade depois de um 
período marcado pelo isolamento ditado pela  
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-2022-185224662
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-2022-185224662
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/170-2022-185669165
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/170-2022-185669165
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/142-2022-183159330
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-230320201.aspx
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/MI_CSDIPSS.pdf
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Cartaz_CSDIPSS%204Edicao.pdf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
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pandemia e ao mesmo tempo promover o con-
vívio entre todos num dia ANIMADO de des-
contração e alegria.  
Esta iniciativa tem um objetivo solidário de an-
gariação de fundos para a compra de ajudas 
técnicas para os nossos utentes mais velhos e 
conta com colaborações e apoios de vária or-
dem, seja na animação, seja em trabalho vo-
luntário, seja em materiais e géneros. 
 
 
 
 
 
 
Sessão de Divulgação de Projetos de  
Re-qualificação e Alargamento da Rede de 
Equipamentos e Respostas Sociais 
 
Primeiro-Ministro, António Costa, na sessão 
de Divulgação de Projetos de Requalificação e 
Alargamento da Rede de Equipamentos e 
Respostas Sociais, Almada, 8 julho 2022 
 
Ler mais  
 

 
Estudo Introdutório Sobre a Figura da  
Empresa Social 
 
Atento o crescente debate e interesse no seio 
da UE acerca da figura da empresa social, 
bem como o seu eventual futuro enquadra-
mento em programas comunitários, considera-
se relevante introduzir a reflexão sobre esta te-

mática no contexto português. 
continuar a ler … 
 
Fonte: Revista ES n.17 | Julho 2022, CASES 

 
 

Webinar "Voluntariado 
& Empregabilidade" 

Terá lugar dia 13 de Ju-
lho, às 16h.  

As inscrições são gratui-
tas mas obrigatórias e es-
tão mas obrigatórias e es-
tão disponíveis aqui até 
terça-feira, 12 Julho.  
 

 
 
Onda de calor: Direção-Geral da Saúde recomendou a adoção de medidas de proteção 
face ao aumento da temperatura no continente. 

 
 
 
 
 
Mais informação pode ser ob-
tida na página da Direção-Ge-
ral da Saúde ou através do 
SNS24, 808 24 24 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINO MAIA 

 DIVERSOS 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=este-e-o-maior-investimento-em-equipamentos-sociais-alguma-vez-realizado-no-pais
http://www.revista-es.info/uploads/1/1/8/1/118198432/empresas_sociais_v._publica%C3%A7%C3%A3o.pt_-_30.06.22.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5-48iptknTuAU2r3lhLbodOSZdqSH84dU64kVulJoxGJww/viewform
https://www.dgs.pt/em-destaque/temperaturas-elevadas-recomendacoes-da-dgs.aspx

