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Brochura  
Nomenclaturas - Respostas Sociais 
 
 
Sistematização em quatro capítulos temáticos de intervenção 
da ação social: infância e juventude, população adulta, família 
e comunidade e grupo fechado de respostas pontuais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Despacho n.º 14043-A/2022, de 5 de dezem-
bro 

 

Guia 
Estatuto Cuidador Informal Prin-
cipal e Cuidador Informal não 
Principal 
(Data de publicação 28 de novembro de 2022)

 
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 
rendimentos do trabalho dependente e pen-
sões auferidas por titulares residentes no con-
tinente para vigorarem durante o primeiro se-
mestre do ano de 2023 
 
 
Despacho n.º 14043-B/2022, de 5 de dezem-
bro 
 
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 
rendimentos do trabalho dependente e pen-
sões auferidas por titulares residentes no con-
tinente para vigorarem durante o segundo se-
mestre do ano de 2023 
 
 
Despacho n.º 14043-C/2022, de 5 de dezem-
bro 
 
Verbas atribuídas ao Sistema de Atribuição de 
Produtos de Apoio (SAPA) para o ano de 2022 
 
 
Decreto-Lei n.º 82/2022, de 6 de dezembro 
 
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/882, relativa 
aos requisitos de acessibilidade de produtos e 
serviços 
 
 
 

 
 
 
 
 
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  
 
 
 
Jornadas CACI: Discussão de Políticas e 
Práticas 
 
A Escola Superior de Educação do Porto e a 
Escola Superior de Saúde do Porto do Politéc-
nico do Porto conjuntamente com a Associa- 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/113014/DGSS_Nomenclaturas_2022.pdf/6c5552a8-0c10-4271-8092-dd0b60fe1e71
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/14043-a-2022-204338597
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17083135/8004-Estatuto+Cuidador+Informal+Principal+e+Cuidador+Informal+n%C3%A3o+Principal/2efee047-c9ba-49c8-95f2-6df862c4b2c5
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/14043-b-2022-204338598
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/14043-c-2022-204392876
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/82-2022-204379872
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/82-2022-204379872
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0882
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
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ção de Paralisia Cerebral do Porto e a 
APPACDM de Viana do Castelo encontram-
se a organizar as primeiras Jornadas CACI: 
Discussão de Políticas e Práticas a decorrer 
nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2023, no audi-
tório da Escola Superior de Educação do 
Porto. 
Estas jornadas visam a apresentação de Boas 
Práticas e Investigação Científica na área das 
dificuldades intelectuais, bem como a discus-
são de temas de interesse para todos os pro-
fissionais da área, nomeadamente das IPSS. 
Enviamos o link com o programa e ficha de ins-
crição e outras informações importantes, para 
que se possam inscrever todos os interessa-
dos 
http://jornadascaci.ese.ipp.pt/ 
 
As inscrições decorrem até 22 de dezembro de 
2022. 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 

VI Encontro ODDH – "Rompendo a invisibi-
lidade: Falar de direitos humanos de rapa-
rigas e mulheres com deficiência” 

 

O Observatório da Deficiência e Direitos Hu-
manos (ODDH/ISCSP) realiza, no próximo dia 
13 de dezembro, entre as 10h e as 13h, o seu  
 

 
VI Encontro "Rompendo a invisibilidade: Falar 
de direitos humanos de raparigas e mulheres 
com deficiência", no ISCSP-ULisboa (Sala Lis-
boa), havendo a possibilidade de acompanha-
mento online (via Zoom: https://videoconf-coli-
bri.zoom.us/j/96087531407). 
No âmbito deste evento será apresentada pu-
blicamente a sexta edição do relatório 'Pes-
soas com Deficiência em Portugal – Indica-
dores de Direitos Humanos 2022', que siste-
matiza, a partir de fontes secundárias, as prin-
cipais informações estatísticas sobre deficiên-
cia em Portugal nas seguintes áreas: Discrimi-
nação, Educação, Trabalho e Emprego, e Pro-
teção Social e Condições de Vida. 
A participação no evento é livre, mediante ins-
crição obrigatória através do 
link: https://forms.gle/aCLWKQMbKupJcyjj6 
 
 

Webinar "A idade no 
Voluntariado: diálo-
gos sobre Voluntari-
ado intrageracional e 
intergeracional" que 
terá lugar no próximo 
dia 14 de Dezembro, 
quarta-feira, às 16h00.  

As inscrições são gra-
tuitas mas obrigatórias 

e estão disponíveis aqui até terça-feira 13 de 
Dezembro 

 
 
 
 
 

                                                  LINO MAIA 

 
 

 DIVERSOS 

http://jornadascaci.ese.ipp.pt/
https://survey.qwary.com/form/S_wSzSPnasH9Wc_FT15X0J1BuEcPl5gIXODbcH2gUxA=
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/96087531407
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/96087531407
https://forms.gle/aCLWKQMbKupJcyjj6

