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Portaria n.º 287/2022, de 2 de dezembro 
 
Aprova a declaração modelo 44 e respetivas 
instruções de preenchimento, para efeitos da 
comunicação anual de rendas recebidas 
 
Portaria n.º 288/2022 
 
Aprova a declaração modelo 25 - donativos re-
cebidos e respetivas instruções de preenchi-
mento a utilizar pelas entidades que recebam 
donativos fiscalmente relevantes no âmbito do 
regime consagrado no EBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Segurança Social alterou o formulário online 
para as famílias sinalizarem o interesse numa 
vaga em creche gratuita. Os requisitos que de-
finem as prioridades de matrícula deixaram de 
ser de preenchimento obrigatório porque não 
contemplavam as hipóteses de morada ou lo-
cal de trabalho, o que estava a impedir a sub-
missão do pedido por muitos pais. 
 
Link para o formulário: https://inqueri-
tos.mtsss.pt/index.php/567633?lang=pt 

 

 

 
Norma n.º 013/2022, 
de 28 de novembro 

 
Abordagem das Pessoas com suspeita ou 
confirmação de COVID-19 

 
Extrato: 
Cuidados prestados em contexto de ERPI e 
estruturas similares 
 
27. As Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas e estruturas similares incluindo RNCCI, 
RNCP, Lar, Centro de acolhimento temporário, 
CERCI, Unidades terapêuticas em regime de 
ambulatório, devem dispor de um Plano de 
Contingência atualizado para infeções respira-
tórias que permita a implementação de medi-
das perante a ocorrência de um caso e/ou 
surto e que, simultaneamente, garanta a conti-
nuidade da prestação de cuidados aos restan-
tes residentes/utentes internados. 
28. Perante a deteção de caso de COVID-19, 
as Equipas de Saúde das ERPI e estruturas 
similares, devem implementar os seus planos 
de contingência, assegurando: a. A instituição 
das medidas de prevenção e controlo de infe-
ção, pelos utentes e profissionais com sinto-
mas respiratórios agudos, nos termos da pre-
sente Norma; 
b. A comunicação da situação à Autoridade de 
Saúde territorialmente competente para a im-
plementação de medidas nos termos do ponto 
10 da presente Norma; 
c. O acompanhamento clínico dos doentes pe-
las equipas de saúde que acompanham habi-
tualmente os doentes (na instituição ou, alter-
nativamente, através dos CSP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ação de Formação “Re-

gime de Proteção de De-
nunciantes: Descompli-
car a Lei nº 93/2021 de 20 

de dezembro (O que Muda nas Nossas Or-
ganizações?) ”. 
 
Uma iniciativa promovida pela UDIPSS de 
Aveiro agendada para o dia 2 de dezembro, 
na Casa da Comunidade Sustentável com ini-
cio às 14h00 e terminus às 17h00. 
O valor da Inscrição para Instituições associa-
das é de €10,00 e de €15,00 para Instituições 
não associadas e o seu pagamento efetua-se  

LEGISLAÇÃO 

 
 

Gratuitidade em Creche      

Vagas 

Alteração Formulário 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/287-2022-204234878
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/287-2022-204234878
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/288-2022-204234879
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/288-2022-204234879
https://inqueritos.mtsss.pt/index.php/567633?lang=pt
https://inqueritos.mtsss.pt/index.php/567633?lang=pt
Abordagem%20das%20Pessoas%20com%20suspeita%20ou%20confirmação%20de%20COVID-19
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por Transferência Bancária através do IBAN 
da União - PT50 0036 0037 9910 0213 2162. 
Programa e inscrições aqui 
 
 
 

Ação de formação 

“Proteção de  
Dados: Da Teoria à 
Prática I via zoom 
 
Carga horária: 28 horas 
 
1ª Edição: 18, 20, 23 e 25 de janeiro de 2023 
(das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) 
 
2ª Edição: 20, 22, 28 e 30 de março de 2023 
(das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) 
 
+ Info e inscrições aqui 

 
 
 
 
 
 
Dia aberto à comunidade I  APCV em Viseu 
Comemoração do dia Internacional do  
Voluntariado   
 
No dia 05 de dezembro, na Sede da APCV em 
Viseu,  e no dia 06 de dezembro, nas instala-
ções do Equipamento de Oliveira do Conde, a 
APCV vai promover um dia aberto à comuni-
dade, com o objetivo de dar a conhecer o tra-
balho que é dinamizado pela APCV no apoio 
às pessoas com deficiência e suas famílias e 
sensibilizar a comunidade para a importância 
do voluntariado, entre outos objectivos. 
Para mais informações sobre o Núcleo de Vo-
luntariado da APCV, aceder ao link: 
https://www.apcviseu.org/voluntariado 
 
 
 
Trilhos do Javali Solidário 2022  
 
Organizado e promovido pela Associação de 
Professores e Amigos da Crianças do Ca-
sal das Figueiras (APACCF) em conjunto 
com a OCS - Arrábida Trail Team, que se irá 
realizar na cidade de Setúbal no dia 11 de de-
zembro de 2022. 
  
 

 
Este evento tem a missão solidária de angariar 
produtos alimentares para apoiar o maior nú-
mero possível de famílias da cidade de Setú-
bal que se encontram numa situação de maior 
fragilidade socio-económica, ao mesmo tempo  
que pretende ser um momento de incentivo à 
prática desportiva e contribuir para a nossa sa-
úde e bem-estar! 
As inscrições para participar neste evento so-
lidário, são feitas através do link que segue 
abaixo: 
Trilho Perdido - Trilhos do Javali Solidário 2022 
 
 
 
A Fundação UNITATE promove, através do 
IFES – Instituto de Formação para a Economia 
Social, por meio da Plataforma ZOOM, no pró-
ximo dia 14 de Dezembro, entre as 14h00 e as 
18h00 o Workshop Temático "Problemas 
Psicológicos e de Saúde Mental no Enve-
lhecimento - Adequar a Prestação de Cui-
dados". 
Este workshop assume como primeiro objetivo 
possibilitar aos profissionais das IPSS uma 
compreensão psicogerontológica de alguns 
problemas psicológicos e de saúde mental fre-
quentes no decurso do envelhecimento tendo 
em vista o desenvolvimento competências de 
avaliação, intervenção e reabilitação psicológi-
cas de pessoas idosas. 
  
A página do evento e o respetivo formulário de 
inscrição encontram-se acessíveis aqui  
 
 

 
Transição digital nas 
IPSS | Inquérito para 
projeto piloto de 
apoio a duas IPSS 
 
A Samsung – em cola-
boração com a Altice, a 
Fundação UNITATE, 

a APT - Associação Portuguesa de Telemedi-
cina e a Fundação Santander Portugal – vai 
criar dois projetos piloto de apoio a duas IPSS. 
 
Este projeto de Responsabilidade Social não 
tem qualquer custo associado e contará com a 
disponibilização de software e hardware, bem 
como a formação de colaboradores e utentes. 
   
+ Info e Link para o questionário aqui 
 

https://drive.google.com/file/d/1UfToe09_4nmv0nZ8-VLUVe6V0pZifw9g/view?usp=share_link
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/protecao-de-dados-da-teoria-a-pratica/81
https://www.apcviseu.org/voluntariado
https://www.trilhoperdido.com/evento/Trilhos-do-Javali-Solidario-2022
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fcursos%2Fworkshops-tematicos%2Fproblemas-psicologicos-e-de-saude-mental-no-envelhecimento/1/010b0184bdac62cb-eed1d70b-1b19-4c2b-995b-3a574980988a-000000/yLDuo2mxPAu6YnDqiqwVTS_Hr2g=82
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fcursos%2Fworkshops-tematicos%2Fproblemas-psicologicos-e-de-saude-mental-no-envelhecimento/1/010b0184bdac62cb-eed1d70b-1b19-4c2b-995b-3a574980988a-000000/yLDuo2mxPAu6YnDqiqwVTS_Hr2g=82
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.pt%2Fcursos%2Fworkshops-tematicos%2Fproblemas-psicologicos-e-de-saude-mental-no-envelhecimento/1/010b0184bdac62cb-eed1d70b-1b19-4c2b-995b-3a574980988a-000000/yLDuo2mxPAu6YnDqiqwVTS_Hr2g=82
https://survey.qwary.com/form/S_wSzSPnasH9Wc_FT15X0J1BuEcPl5gIXODbcH2gUxA=
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Triciclista da 
APCCoimbra des-
tacou-se em mais 
uma competição 
internacional 
 
Três medalhas 
para Sandra Se-

medo na estreia nos Jogos Mundiais da 
IWAS 
 
Ouro nos 800 metros, prata nos 400 e bronze 
nos 200. A triciclista Sandra Semedo fez o 
pleno nos Jogos Mundiais da IWAS, na sua es-
treia nesta competição, realizada entre 23 e 29 
de novembro em Vila Real de Santo António, 
tendo ainda obtido um 4.º lugar nos 100 me-
tros. Os resultados alcançados são ainda mais 
relevantes por, em algumas das corridas, a 
atleta da APCCoimbra, que corre na classe 
RR2, ter partilhado a pista com atletas da mais 
rápida classe RR3. 
Noticia completa aqui 
 
 
Campanha “Lista de Desejos – Natal 2022” 
 
Uma iniciativa do Centro Juvenil de Campa-
nhã – Seminário dos Meninos Desamparados. 
Confira os desejos das crianças e jovens 
desta IPSS, clicando aqui. 
 
+ Info aqui 
 
 
 
 
 
 
 

Espetáculo de Stand Up Comedy “Rir e Aju-
dar” 

O evento solidário, é promovido pela APCV – 
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, 
no âmbito do seu 40º Aniversário, assinalando 
no dia 3 de Dezembro, na Aula Magna do Ins-
tituto Politécnico de Viseu (IPV) o Dia Interna-
cional da Pessoa com Deficiência. 

+ Info aqui 

 

 

 

 
Cerimónia do Dia Internacional do  
Voluntário da CPV   
 
Dia 5 de dezembro, às 9h30 na Casa das His-
tórias Paula Rego em Cascais. 
 
Faz parte do programa a entrega do Troféu 
Português do Voluntariado 2022. A Cerimónia  
também será transmitida em direto no Face-
book da Confederação Portuguesa do Volun-
tariado. 
Programa completo aqui 
 
 
Webinar "Voluntariado 
Global 
 
A Confederação Portu-
guesa do Voluntariado 
convida todos os interes-
sados a participarem no 
Webinar "Voluntariado 
Global", que terá lugar no 
próximo dia 7 de Dezem-
bro, quarta-feira, às 
15h00.  
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e 
estão disponíveis aqui até 6 de Dezembro. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  LINO MAIA 

 
 

 DIVERSOS 

https://www.apc-coimbra.org.pt/?p=11709
https://centrojuvenilcampanha.com/images/NATAL2022-listadesejos.pdf
https://centrojuvenilcampanha.com/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Y15u5xXnEe76Xdcs5vzxb4HFyH1zHdbBQsBZ2EsraPqk2cby8t8exF4bx58PEoPxl&id=100064452739184&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado/
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado/
https://drive.google.com/file/d/1dcyQF66r9ZFr6vxZkPhvw4n0l9kqSZP8/view?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh283N1B9qeTmv7PcaRZZH-ngZ5Bxyq5lEiEDcJ7HNGikwxg/viewform

