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Programas e Medidas

Programas e Medidas Descrição Disposições legais e técnicas 

Sistema de Alerta Integrado Sem regulamentação específica

Descanso do Cuidador Sem regulamentação específica

Sem regulamentação específica

Com vista a responder à realidade preocupante de pessoa 
idosas que vivem sós, sem retaguarda familiar e social, e que 
permanecem mortas durante um longo período ou mesmo anos, 
nas suas próprias casas, a Segurança Social criou um 
mecanismo de alerta mensal para averiguação das situações 
em que as pessoas idosas não levantam as prestações sociais / 
pensões emitidas por vale de correio.

O objetivo deste Sistema é o de promover o desenvolvimento de 
uma estratégia de alerta e de intervenção integrada junto dos 
contextos em que vivem as pessoas idosas beneficiárias do 
Centro Nacional de Pensões, nomeadamente as que vivem sós 
ou que não têm qualquer tipo de retaguarda familiar e/ou social. 

Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 
é um programa dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade 
Social (MTSS) e da Saúde (MS), para cumprir a meta 
estabelecida no Programa do XVII Governo Constitucional de 
desenvolvimento de acções dirigidas aos cidadãos idosos e a 
pessoas em situação de dependência de modo a criar 
“condições que permitam viver com saúde ”, tendo por base a 
operacionalização de políticas de saúde e de segurança social 
integradas e assentes “num Modelo Integrado de Cuidados de 
Saúde às Pessoas Idosas e em Situação de Dependência, que 
desenvolva a coordenação e a complementaridade entre o 
sector social, privado e da saúde”, potenciando os recursos 
existentes

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/27187/rede_nacional_cuidados_conti
nuados_integrados_rncci

Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de 
Junho (Cria a Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados)

A medida “descanso do cuidador” é promovida no âmbito da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Por forma a reduzir a sobrecarga ou a quantidade de cuidado 
providenciado pelos cuidadores informais e possibilitar as 
estratégias de coping, esta medida objetiva possibilitar o 
internamento temporário de pessoa dependente em Unidades 
de Longa Duração e Manutenção (ULDM), decorrentes de 
dificuldades de apoio familiar ou necessidade de descanso do 
principal cuidador, até 90 dias por ano.

Projeto “Recados e 
Companhia”

É promovido pelo ISS, IP numa parceria com o Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, IP e visa a criação de 
uma rede social de apoio intergeracional através do 
estabelecimento, a nível local, de redes de jovens (entre os 16 e 
os 30 anos) para acompanhar pessoas idosas sós e/ou isoladas 
nas suas actividades quotidianas, como fazer compras, ir ao 
médico, fazer companhia, promover momentos de lazer, entre 
outros.
Está a ser desenvolvida uma Experiência Piloto nos concelhos 
de Sintra, Loures, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Setúbal. 
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Sem regulamentação específica

Rede Social 

Programa de Cooperação para 
o Desenvolvimento da 

Qualidade e Segurança das 
Respostas Sociais     

Garantir aos cidadãos o acesso a serviços de qualidade 
adequados à satisfação das respectivas necessidades, 
materializando-se num conjunto de orientações expressas em 
Manuais de Gestão da Qualidade, e Promover a Segurança e 
Qualidade do Edificado, expresso através de Recomendações 
Técnicas para os Equipamentos Sociais (RTES).
No âmbito dos Manuais de Gestão da Qualidade para respostas 
sociais destinadas à população idosa, estão publicados:
- Centro de Dia 
- Serviço de Apoio Domiciliário 
- Estruturas Residenciais para Idosos
- Acolhimento Familiar 

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/27187/programa_cooperacao_qualid
ade_seguranca_respostas_sociais

Programa Comunitário de 
Ajuda Alimentar a Carenciados 

(PCAAC)

O Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados 
(PCAAC) é uma acção anualmente promovida pela Comissão e 
executada pelos Estados-membros, que, utilizando as 
existências de intervenção de vários produtos agrícolas, visa 
distribuir produtos alimentares às pessoas mais necessitadas na 
Comunidade Europeia

Regulamento (CEE) n.º 3730/87, 
de 10 de Dezembro.                       
                                                       
                                        
Protocolo, de 09/03/2005, entre o 
ISS, I.P., o GAERI, o 
IFADAP/INGA e a DGFCQA 

Fórum de articulação e congregação de esforços baseado na 
adesão livre por parte das autarquias e das entidades públicas 
ou privadas sem fins lucrativos.
Tem em vista a erradicação ou atenuação da pobreza e da 
exclusão e a promoção do desenvolvimento social e, em última 
análise, pretende fomentar a formação de uma consciência 
colectiva dos problemas sociais e contribuir para a activação 
dos meios e agentes de resposta e para a optimização possível 
dos meios de acção nos locais. 

Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 
de Junho (Regulamenta o 
Programa Rede Social)
Declaração de Rectificação nº 10-
O/98 (Rectifica a Resolução 
197/97 no que respeita à 
presidência dos Conselhos Locais 
de Acção Social e das Comissões 
Sociais de Freguesia)
Resolução nº 197/97, de 18 de 
Novembro (Cria o Programa Rede 
Social)

Sistema de Atribuição Produtos 
de Apoio (SAPA)  

É uma das medidas públicas que pretende facilitar o acesso das 
pessoas com incapacidade aos produtos e equipamentos 
indispensáveis e necessários à prevenção, compensação ou 
neutralização das incapacidades e desvantagens resultantes de 
deficiência e acima de tudo, prosseguir na concretização do 
objectivo prioritário de reabilitação, integração e participação 
plena social e profissional

Decreto - Lei nº 93/2009 de 16 de 
Abril -Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social 

Programa de Alrgamento da 
Rede de Equipamentos Sociais 

(PARES)

O Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 
(PARES) tem como objectivo a ampliação da Rede de 
Equipamentos Sociais, constituindo-se como um dos pilares da 
estratégia de desenvolvimento integrado das políticas sociais do 
país. Este é um factor determinante do bem-estar e da melhoria 
das condições de vida dos cidadãos e das famílias. Pessoas 
Idosas, aumento da capacidade em 10% (Centro de Dia, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Lar para Idosos). 

Despacho Conjunto n.º 
1057/2005, de 10 de Novembro

Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) - 
POPH Programa Operacional 
Potencial Humano (POPH) - 

Tipologia de Intervenção 6.12 – 
Programa de Apoio ao 

Investimentos a Respostas 
Sociais

Programa que concretiza a agenda temática para o potencial 
humano inscrita no Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN) que visa, entre outras prioridades, conferir especial 
ênfase ao alargamento da rede de equipamentos sociais, 
contribuindo assim para uma melhoria efectiva no acesso e, 
sobretudo, na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e 
à própria comunidade.

Despacho n.º 4749/2009, de 29 de 
Janeiro: Regulamento específico 
da Tipologia de Intervenção 6.12 – 
Apoio ao Investimento a 
Respostas Integradas de Apoio 
Social, do Eixo 6 – Cidadania, 
Inclusão e Desenvolvimento 
Social (POPH), e das 
correspondentes tipologias de 
intervenção dos seus Eixos 8 – 
Algarve e Eixo 9 – Lisboa.
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Medida de Apoio à Segurança 
dos Equipamentos Sociais 

(MASES)

A MASES visa a concessão de apoio financeiro para a 
execução de obras em estabelecimentos de apoio social quando 
se verifique a necessidade de adaptação de instalações e 
substituição de materiais e equipamentos, em especial aqueles 
cuja ausência ou deficiente funcionamento ponha em causa a 
segurança, o bem-estar e a qualidade dos serviços prestados. 
No presente não se prevê a abertura de canddiaturas a esta 
Medida, apenas a execução dos projectos aprovados.  

Despacho n.º 16790/2008, de 20 
de Junho. Cria a Medida de Apoio 
à Segurança dos Equipamentos 
Sociais.

Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social (CLDS) 

Os CLDS têm por finalidade promover a inclusão social dos 
cidadãos, de forma multisectorial e integrada, através de ações 
a executar em parceria, para combater a pobreza persistente e 
a exclusão social em territórios deprimidos.
Contemplam um modelo de gestão que prevê o financiamento 
induzido de projetos selecionados centralmente (não se 
prevendo para já qualquer período de candidaturas ao 
Programa), privilegiando territórios identificados como mais 
vulneráveis, definidos por despacho do membro do governo 
responsável pela área da Segurança Social.
Cada Projeto deve incluir ações de intervenção obrigatória que 
respondam a necessidades diagnosticadas.
O Programa aplica-se a todo o território nacional e aposta numa 
concentração de recursos nos seguintes eixos de intervenção:

* Emprego, Formação e qualificação; 
* Intervenção familiar e parental; 
* Capacitação da comunidade e das instituições; 
* Informação e acessibilidade. 

Portaria n.º 396/2007, de 2 de 
abril - Cria o Programa CLDS.
Portaria n.º 285/2008, de 10 de 
abrilc - Altera a Portaria n.º 
396/2007, de 2 de abril.
Despacho n.º N.º 5-I/SESS/2011 - 
instituí as normas orientadoras 
para a execução dos CLDS

Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social Mais 

(CLDS+) 

O Programa CLDS+ tem por finalidade promover a inclusão 
social dos cidadãos através de ações, a executar em parceria, 
que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, 
para o combate das situações críticas de pobreza, 
especialmente a infantil, da exclusão social em territórios 
vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por 
calamidades. Tem igualmente especial atenção na 
concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das 
pessoas com deficiência e incapacidade.
Os territórios a abranger pelos CLDS+ são definidos por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da 
Segurança Social, sob proposta do Instituto da Segurança 
Social, I.P. (ISS, I.P.), tendo em conta os objetivos dos CLDS+.

As ações a desenvolver pelos CLDS+ integram os seguintes 
eixos de intervenção:
a) Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;
b) Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza 
infantil;
c) Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições.

Despacho n.º 5978/2013, de 23 de 
maio - Define o primeiro grupo de 
territórios abrangidos pelo 
Programa CLDS+.
Despacho n.º 135-C/2013 - Alarga 
o Programa CLDS+.

Fonte: www.seg-social.pt
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Respostas Sociais

Respostas Sociais Conceito Objectivos Disposições Legais e Técnicas  

Centro de Dia

Centro de Noite

Centro de Convívio Sem legislação específica.

Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD)

Prestação de cuidados individualizados e 
personalizados, no domicílio, a indivíduos e 

famílias quando, por motivo de doença, 
deficiência ou outro impedimento, não 

possam assegurar temporária ou 
permanentemente a satisfação das 

necessidades básicas e/ou as actividades da 
vida diária   

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e 
famílias 
Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio 
psicossocial a indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o 
seu equilíbrio e bem estar 
Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades 
básicas e actividades da vida diária
Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações 
inter-familiares
Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de 
saúde
Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização 
Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia. 

Portaria n.º 38/2013, 30 de janeiro 
Decreto-Lei nº 141/89, de 28 de 

Abril. Guião Técnico n.º 7, Serviços 
de Apoio Domiciliário, editado pela 
ex-DGAS, aprovado por despacho 

do SEIS de 29/11/1996.

Apoio Domiciliário 
Integrado (ADI)

É um Serviço que se concretiza através de 
um conjunto de acções e cuidados 

pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes, 
acessíveis e articulados, de apoio social e 

de saúde, a prestar no domicílio.

O ADI assegura, sobretudo, a prestação de cuidados (de 
enfermagem e médicos, de natureza preventiva, curativa e 
outros) e a prestação de apoio social indispensável à satisfação 
das necessidades básicas humanas. 

Despacho-Conjunto 407/98, de 18 
de Junho

Acolhimento Familiar 
para Pessoas Idosas 

e Adultas com 
Deficiência 

Consiste em integrar temporária ou 
permanentemente em famílias consideradas 

idóneas pessoas idosas e/ou adultas com 
deficiência, quando, por ausência ou falta de 
condições de familiares e/ou inexistência ou 

insuficiência de respostas sociais, não 
possam permanecer no seu domicílio. 

Guia Prático disponível em 
http://www4.seg-

social.pt/documents/10152/27231/acolhimen
to_familiar_pessoas_adultos_deficiencia

Acolher pessoas idosas e/ou adultas com deficiência (no máximo 
de três), que se encontrem em situação de dependência ou de 
perda de autonomia, vivam isoladas e sem apoio de natureza 
sócio-familiar e/ou em situação de insegurança;
 Garantir à pessoa acolhida um ambiente sócio-familiar e afectivo 
propício à satisfação das suas necessidades e ao respeito pela 
sua identidade, personalidade e privacidade;
Evitar ou retardar o recurso à institucionalização
Facilitar a interacção com a comunidade
Promover estratégias de reforço de auto-estima e de autonomia 
pessoal e social.

Decreto-Lei n.º 391/91, de 10 de 
Outubro; 

Despacho n.º 20043/2009, de 03 
de Setembro.

Despacho n.º 433/2011 de 07 de 
Janeiro

Resposta social, desenvolvida em 
equipamento, que presta um conjunto de 

serviços que contribuem para a manutenção 
das pessoas idosas no seu meio sócio-

familiar.

Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades 
dos utentes. Contribuir para a estabilização ou retardamento das 
consequências nefastas do envelhecimento. Prestar apoio 
psicossocial. Fomentar relações interpessoais e intergeracionais. 
Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual 
de vida.Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 
Contribuir para a prevenção de situações de dependência, 
promovendo a autonomia.

Sem regulamentação específica.
 Guião Técnico n.º 8, Centro de 

Dia , editado pela ex-DGAS, 
aprovado por despacho do SEIS 

de 29/11/1996.

Resposta social, desenvolvida em 
equipamento, que tem por finalidade o 

acolhimento nocturno, prioritariamente para 
pessoas idosas com autonomia que, por 

vivenciarem situações de solidão, 
isolamento ou insegurança necessitam de 

suporte de acompanhamento durante a noite

Acolher, durante a noite, pessoas idosas com autonomia. 
Assegurar bem-estar e segurança. Favorecer a permanência no 
seu meio habitual de vida. Evitar ou retardar a institucionalização.

Portaria n.º 96/2013, de 04 de 
março

Guião Técnico Centro de Noite, 
editado pela ex-DGSSS, aprovado 

por Despacho de 19 de Maio de 
2004 do MSST. Circular de 

Orientação Técnica, n.º 12, de 
25/06/2004.

Resposta social, desenvolvida em 
equipamento, de apoio a actividades sócio-

recreativas e culturais, organizadas e 
dinamizadas com participação activa das 

pessoas idosas de uma comunidade.

Prevenir a solidão e o isolamento. Incentivar a participação e 
potenciar a inclusão social. Incentivar a participação e potenciar a 
inclusão social. Fomentar as relações interpessoais e 
intergeracionais. Contribuir para retardar ou evitar a 
institucionalização.

Centro de Férias e de 
Lazer  

Equipamento destinado à satisfação de 
necessidades de lazer e de quebra da 

rotina, essencial ao equilíbrio físico, 
psicológico e social dos seus utilizadores 

Proporcionar estadia fora do quadro habitual de vida
Estabelecer contactos com comunidades e espaços diferentes do 
quotidiano
Partilha de vivências em grupo, como formas de integração social
Promoção do desenvolvimento do espírito de inter-ajuda
Fomentar a capacidade criadora e do espírito de inter-ajuda 

Sem regulamentação específica.
 Guião Técnico n.º 9, Colónia de 

Férias, editado pela ex-DGAS

Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas

Estabelecimento para alojamento coletivo, 
de

utilização temporária ou permanente, em 
que sejam desenvolvidas

atividades de apoio social e prestados 
cuidados

de enfermagem.

Proporcionar serviços permanentes e adequados à
problemática biopsicossocial das pessoas idosas;
Contribuir para a estimulação de um processo de
envelhecimento ativo;
Criar condições que permitam preservar e incentivar
a relação intrafamiliar;
Potenciar a integração social.

Portaria n.º 67/2012 de 21 de 
março

Fonte: Guia Prático disponível em http://www4.seg-social.pt/documents/10152/27202/apoios_sociais_idosos

Fonte: Respostas Sociais - nomenclaturas/conceitos 

Fonte: www.seg-social.pt
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Prestações Sociais  e Familiares

Conceito Base legal 

Pensão por Velhice 

Pensão por Invalidez

Prestações Sociais  e 
Familiares

É um apoio pecuniário mensal às pessoas com 65 e mais 
anos que tenham descontado durante pelo menos 15 anos 
para a Segurança Social.

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15012/pensao_velhice

Portaria n.º 281/2013, de 28 de agosto
Determina os valores dos coeficientes de revalorização das remunerações que servem de base de cálculo 
das pensões de invalidez e velhice do regime geral de Segurança Social, do regime do seguro social 
voluntário e das pensões de aposentação e reforma do regime de proteção social convergente. Lei n.º 
39/2013, de 21 de junho Regula a reposição, em 2013 do subsídio de férias para os trabalhadores públicos, 
aposentados, reformados e demais pensionistas.
Declaração de Retificação n.º 2/2013, de 16 de janeiro Retificação do Sumário do Decreto -Lei n.º 3/2013, 
de 10 de janeiro.
Declaração de retificação n.º 45-A/2013, 15 de janeiro
Retificação ao Despacho nº 796-B/2013, de 14 de janeiro, publicado no Diário da Republica nº 9, 2º 
suplemento, série II (Tabelas IRS). Despacho n.º 796-B/2013, 14 de janeiro Aprova as tabelas de retenção 
na fonte (IRS) para o ano de 2013.
Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 de janeiro Determina que durante o ano de 2013 o pagamento do montante 
adicional das pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pelo sistema de Segurança Social, 
referente ao subsídio de Natal dos aposentados, reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de 
Aposentações, seja efetuado em duodécimos.
Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro
Estabelece as atualizações das pensões mínimas para 2013 e mantém o fator de sustentabilidade para 
2013.
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro
Orçamento de estado para 2013. Decreto-Lei n.º 85-A/2012, de 5 de abril Suspende o regime de 
flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por antecipação, constante do Decreto-lei nº 
187/2007, de 10 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro, 
salvaguardando a situação dos desempregados de longa duração. Portaria n.º 36/2012, de 8 de fevereiro 
Altera as condições de atribuição do Passe Social e os procedimentos relativos à operacionalização do 
sistema que lhe está associado, estabelecidas na Portaria n.º 272/2011, de 23 de setembro.
Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro Procede à transmissão para o Estado das responsabilidades 
com pensões previstas no regime de Segurança Social substitutivo constante de instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho vigente no setor bancário.
Despacho n.º 2517-A/2011, de 3 de fevereiro
Tabela de retenção de IRS.
Portaria n.º 1458/2009, de 31 de janeiro
Estabelece as normas de execução da atualização transitória das pensões e de outras prestações sociais 
atribuídas pelo sistema de Segurança Social e das pensões do regime de proteção social convergente para 
o ano de 2010 e revoga a Portaria n.º 1514/2008, de 24 de dezembro.
Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio
No desenvolvimento da Lei n.º 4/2007 de 16 de janeiro, aprova o regime de proteção nas eventualidades 
invalidez e velhice dos beneficiários do regime geral de Segurança Social.
Decreto-Lei n.º 119/99 de 14 de abril
Estabelece, no âmbito do regime geral de Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem, o 
quadro legal da reparação da eventualidade de desemprego.
Decreto-Lei n.º 361/98, de 18 de novembro
Regime jurídico da pensão unificada.
Despacho n.º 211/MSS/96, de 20 de novembro
Suspende a apresentação de prova de vida aos pensionistas da Segurança Social.
Portaria n.º 56/94, de 21 de janeiro
Estabelece os valores convencionais de remunerações para a determinação da remuneração de referência 
que serve de base de cálculo das pensões de invalidez e velhice do regime geral de Segurança Social.
Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de fevereiro
Institui o seguro social voluntário no âmbito da Segurança Social.

Apoio pecuniário mensal proteger os beneficiários em 
situações de
incapacidade permanente para o trabalho.
Para verificar se existe incapacidade permanente avalia-
se:
· O funcionamento físico, sensorial e mental
· O estado geral
· A idade
· As aptidões profissionais
· A capacidade de trabalho que ainda possui.
Dependendo do grau de incapacidade do beneficiário, a 
invalidez pode ser relativa ou absoluta.
Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/14998/pensao_invalidez

Lei n.º 39/2013, de 21 de junho (Regula a reposição, em 2013 do subsídio de férias para os trabalhadores 
públicos, aposentados, reformados e demais pensionistas).
Declaração de Retificação n.º 2/2013, de 16 de janeiro Retificação do Sumário do Decreto -Lei n.º 3/2013, 
de 10 de janeiro.
Declaração de retificação n.º 45-A/2013, de 15 de janeiro
Retificação ao Despacho nº 796-B/2013, de 14 de janeiro, publicado no Diário da Republica nº 9, 2º 
suplemento, série II (Tabelas IRS). Despacho n.º 796-B/2013, de 14 de janeiro Aprova as tabelas de 
retenção na fonte (IRS) para o ano de 2013.
Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 de janeiro
Determina que durante o ano de 2013 o pagamento do montante adicional das pensões de invalidez, velhice 
e sobrevivência atribuídas pelo sistema de Segurança Social, referente ao subsídio de Natal dos 
aposentados, reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, seja efetuado em 
duodécimos.
Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro
Estabelece as atualizações das pensões mínimas para 2013 e mantém o fator de sustentabilidade para 
2013.
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro
Orçamento de estado para 2013. Decreto-Lei n.º 85-A/2012, de 5 de abril Suspende 
o regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por antecipação,
 constante do Decreto-lei n.º 187/2007, de 10 de maio, com as alterações
 introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, salvaguardando a situação
 dos desempregados de longa duração. Portaria n.º 36/2012, de 8 de fevereiro Altera 
as condições de atribuição do Passe Social+ e os procedimentos relativos à 
operacionalização do sistema que lhe está associado, estabelecidas na 
Portaria n.º 272/2011, de 23 de setembro.
Despacho n.º 2517-A/2011, de 3 de fevereiro
Tabela de retenção de IRS.
Portaria n.º 1458/2009, de 31 de janeiro
Estabelece as normas de execução da atualização transitória das pensões e de outras 
prestações sociais atribuídas pelo sistema de Segurança Social e das pensões do
 regime de proteção social convergente para o ano de 2010 e revoga a 
Portaria n.º 1514/2008, de 24 de dezembro

Pensão Social de Invalidez 
e Velhice 

O regime não contributivo garante a protecção social na 
invalidez e velhice, através da concessão das seguintes 
Prestações:
- Pensão Social de Invalidez
- Pensão Social de Velhice
Ao montante das pensões acresce o Complemento 
Extraordinário de Solidariedade (CES)

Guias Práticos disponíveis em 
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/14999/pensao_social_invalidez
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15013/pensao_social_velhice

Lei n.º 39/2013, de 21 de junho
Regula a reposição, em 2013, do subsídio de férias para os trabalhadores públicos, aposentados, 
reformados e demais pensionistas, fazendo parte integrante deste diploma as novas Tabelas IRS.
Despacho n.º 796-B/2013, de 14 de janeiro Aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano 2013; 
Declaração n.º 45-A/2013, de 15 de janeiro – Retifica a linha 32 da Tabela VII Pensões.
Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 de janeiro
Sumário foi retificado pela Declaração de n.º 2/2013, de 16 de janeiro: Aprova para o ano de 2013, o regime 
de pagamento do montante adicional das pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pelo 
sistema de Segurança Social, referente ao mês de dezembro e do subsídio de Natal dos aposentados, 
reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, seja efetuado em duodécimos.
Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro
Estabelece a atualização dos valores de algumas pensões para 2013 (mantém em vigor o valor de € 419,22 
do IAS para o ano de 2013). Despacho n.º 2075-A/2012, de 13 de fevereiro Em execução do disposto no 
Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em sede de imposto 
sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), são aprovadas as tabelas de retenção, bem como as 
taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal. Portaria n.º 275-A/2011, de 30 
de setembro Fixa a percentagem do apoio social extraordinário ao consumidor de energia a aplicar nas 
faturas de eletricidade e de gás natural aos clientes finais elegíveis. Portaria n.º 275-B/2011, de 30 de 
setembro Estabelece os procedimentos, os modelos e as demais condições necessárias à atribuição, 
aplicação e manutenção do apoio social extraordinário ao consumidor de energia. Decreto-Lei nº 102/2011, 
de 30 de setembro Cria o apoio social extraordinário ao consumidor de energia (ASECE). Decreto-Lei nº 
101/2011, de 30 de setembro Cria a tarifa social do gás natural a aplicar a clientes finais economicamente 
vulneráveis. Portaria n.º 1334/2010, de 31 de dezembro Estabelece os procedimentos e as demais 
condições necessários à atribuição, aplicação e manutenção da tarifa social estabelecida no Decreto-Lei n.º 
138-A/2010, de 28 de dezembro.
Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro Criação da tarifa social de fornecimento de energia elétrica 
a aplicar a clientes finais economicamente vulneráveis. Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril Altera as 
percentagens da condição de recurso e fixa-as, a partir de 29 de abril de 2010, em 40% do IAS, requerente 
isolado, e 60% do IAS tratando-se de casal, além de fixar diversos limites de acumulação da pensão social 
de invalidez com rendimentos, em função do número de anos de acumulação e por referência ao valor do 
IAS. Lei n.º 90/2009, de 31 de agosto Define o regime de proteção especial na invalidez no âmbito do 
regime geral de Segurança Social, do regime não contributivo e do regime de proteção social convergente. 
Revoga a Lei n.º 1/89 (proteção na paramiloidose), o Decreto-Lei n.º 216/98, de 16 de julho (HIV/SIDA), o 
Decreto-Lei n.º 92/2000, de 19 de maio (foro oncológico) e o Decreto-Lei n.º 327/2000, de 22 de dezembro 
(Esclerose Múltipla) e alarga a proteção especial à invalidez causada por Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA), Doença de Parkinson (DP) e Doença de Alzheimer (DA). Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio 
Aprova o regime de proteção nas eventualidades invalidez e velhice dos beneficiários do regime geral de 
Segurança Social. Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro Indexante de Apoios Sociais (IAS). Decreto-Lei n.º 
208/2001, de 27 de julho Define as regras a observar na atribuição do complemento extraordinário de 
solidariedade. Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho Procede à criação de uma nova prestação destinada a 
complementar a proteção concedida aos pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência dos regimes de 
Segurança Social em situação de dependência. Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de setembro Estabelece o 
regime de proteção na velhice e na invalidez dos beneficiários do regime geral de Segurança Social. 
Decreto-Lei n.º 141/91, de 10 de abril Estabelece as condições de acumulação das pensões dos regimes 
contributivos de Segurança Social entre si, com pensões de outros regimes de proteção social de 
enquadramento obrigatório e com pensões de regimes não contributivos ou equiparados.

Complemento Solidário 
para Idosos (CSI)

O Complemento Solidário para Idosos é uma prestação 
monetária para pessoas com baixos recursos, sendo o seu 
pagamento mensal. É uma prestação complementar à 
pensão que o idoso já recebe.
De destacar que as pessoas idosas beneficiárias de CSI 
têm direito a um apoio para a compra de medicamentos, 
óculos e lentes e dentaduras.

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15014/complemento_solidario_
idosos

Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 de Janeiro
Que define no artigo 9.º, o valor de referência do CSI, para 2013.
Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro
Mantém em vigor o valor de € 419,22 do IAS para o ano de 2013.
Despacho n.º 2075-A/2012, de 13 de fevereiro
Em execução do disposto no Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, diploma quadro do regime de retenção 
na fonte em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), são aprovadas as tabelas 
de retenção, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal.
Portaria n.º 36/2012, de 8 de fevereiro
Altera as condições de atribuição do Passe Social+ e os procedimentos relativos à operacionalização do 
sistema que lhe está associado, estabelecidas na Portaria n.º 272/2011, de 23 de setembro. Portaria n.º 
275-A/2011, de 30 de setembro
Fixa a percentagem do apoio social extraordinário ao consumidor de energia a aplicar nas faturas de 
eletricidade e de gás natural aos clientes finais elegíveis.
Portaria n.º 275-B/2011, de 30 de setembro
Estabelece os procedimentos, os modelos e as demais condições necessárias à atribuição, aplicação e 
manutenção do apoio social extraordinário ao consumidor de energia.
Decreto-Lei n.º 102/2011, de 30 de setembro
Cria o apoio social extraordinário ao consumidor de energia (ASECE), apoio social correspondente a um 
desconto no preço de eletricidade e de gás natural de que são beneficiários os clientes finais 
economicamente vulneráveis.
Portaria n.º 1334/2010, de 31 de dezembro
Estabelece os procedimentos e as demais condições necessários à atribuição, aplicação e manutenção da 
tarifa social estabelecida no Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro.
Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro
Criação da tarifa social de fornecimento de energia elétrica a aplicar a clientes finais economicamente 
vulneráveis.
Lei n.º 3/B 2010, de 28 de abril
Altera as percentagens da condição de recurso e fixa-as, a partir de 29 de abril de 2010, em 40% do IAS, 
requerente isolado, e 60% do IAS tratando-se de casal, além de fixar diversos limites de acumulação da 
pensão social de invalidez com rendimentos, em função do número de anos de acumulação e por referência 
ao valor do IAS.
Decreto-Lei n.º 151/2009, de 30 de junho
Alteração ao Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 236/2006, de 11 
de dezembro; à alteração do Decreto Regulamentar n.º 3/2006, de 6 de fevereiro, alterado.
Decreto Regulamentar n.º 17/2008, de 26 de agosto
Alteração ao Decreto Regulamentar n.º 3/2006, de 6 de fevereiro.
Portaria n.º 413/2008, de 9 de junho
Modelo de requerimento do Complemento Solidário para Idosos.
Portaria n.º 253/2008, de 4 de abril
Fixa os procedimentos referentes à renovação bienal da prova de recursos dos titulares do CSI.
Decreto-Lei n.º 252/2008, de 5 de julho
Procede à criação de Benefícios Adicionais de Saúde para os Beneficiários do CSI.
Portaria n.º 1446/2007, de 8 de novembro
Fixa os procedimentos da renovação bienal da prova de recursos dos titulares do CSI.
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Conceito Base legal 
Prestações Sociais  e 

Familiares

Pensão de Sobrevivência

Pensão de Viuvez

Subsídio por Morte

Rendimento Social de 
Inserção (RSI)

É um apoio para os indivíduos e famílias mais pobres, 
constituído por: 
- Uma prestação em dinheiro para satisfação das suas 
necessidades básicas;
- Um programa de inserção para os ajudar a integrar-se 
social e profissionalmente.

As pessoas que estão a receber o Rendimento Social de 
Inserção assinam um acordo com a Segurança Social 
onde se comprometem a cumprir o programa de inserção.

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15010/rendimento_social_inser
cao

Decreto - Lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro
Determina o valor do rendimento social de inserção (RSI).
Portaria n.º 257/2012, de 27 de agosto
Estabelece as normas de execução da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, que institui o rendimento social de 
inserção e procede à fixação do valor do rendimento social de inserção (RSI).
Lei n.º 13/2003, de 21 de maio republicada, pela Declaração Retificação n.º 7/2003, de 29 de maio, alterada 
pela Lei n.º45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-lei n.º 
133/2012 de 27 de junho que também a república.
Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro
Lei de bases da Segurança Social.

Prestação pecuniária mensal referente a uma 
percentagem da pensão do beneficiário ou daquela a que 
teria direito à data do falecimento.
A pensão de sobrevivência é atribuída, se o beneficiário 
falecido tiver preenchido o prazo de garantia de 36 meses 
com registo de remunerações, aos seguintes familiares:
- Cônjuge 
- Ex-cônjuges 
- Pessoa que vivia, há mais de 2 anos, em situação 
idêntica à dos cônjuges
- Descendentes, incluindo nascituros e os adoptados 

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15022/pensao_sobrevivencia

Lei n.º 39/2013, de 21 de junho Regula a reposição, em 2013 do subsídio de férias para os trabalhadores 
públicos, aposentados, reformados e demais pensionistas.
Declaração de Retificação n.º 2/2013, de 16 de janeiro Retificação do Sumário do Decreto -Lei n.º 3/2013, 
de 10 de janeiro.
Declaração de retificação n.º 45-A/2013, 15 de janeiro
Retificação ao Despacho n.º 796-B/2013, de 14 de janeiro, publicado no Diário da Republica n.º 9, 2º 
suplemento, série II (Tabelas IRS). Despacho n.º 796-B/2013, 14 de janeiro Aprova as tabelas de retenção 
na fonte (IRS) para o ano de 2013.
Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 de janeiro Determina que durante o ano de 2013 o pagamento do montante 
adicional das pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pelo sistema de Segurança Social, 
referente ao subsídio de Natal dos aposentados, reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de 
Aposentações, seja efetuado em duodécimos.

Prestação pecuniária mensal (60% da Pensão Social).
O Regime não Contributivo garante a atribuição da Pensão 
de Viuvez ao cônjuge sobrevivo de pensionista de Pensão 
Social que satisfaça as seguintes condições de recurso:
- não tenha, por si, direito a qualquer pensão;
- tenha rendimentos mensais ilíquidos não superiores a 
40% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15021/pensao_viuvez

Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10 de Janeiro
Determina que durante o ano de 2013 o pagamento do montante adicional das pensões de in-validez, 
velhice e sobrevivência atribuídas pelo sistema de segurança social, referente ao mês de dezembro e do 
subsídio de Natal dos aposentados, reformados e demais pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, 
seja efetuado em duodécimos.
Portaria nº 432-A/2012, de 31 de Dezembro
Estabelece a atualização dos valores de algumas pensões para 2013.
Despacho n.º 796-B/2013, de 14 de Janeiro Aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano 2013; 
Declaração n.º 45-A/2013, de 15 de Janeiro – Retifica a linha 32 da Tabela VII Pensões. Decreto-Lei n.º 
133/2012, de 27 de junho
Alteração do regime de prestações por morte. Despacho n.º 2075-A/2012, de 13 de fevereiro Em execução 
do disposto no Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em 
sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), são aprovadas as tabelas de retenção, 
bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal. Portaria n.º 
36/2012, de 8 de fevereiro Altera as condições de atribuição do Passe Social+ e os procedimentos relativos 
à operaciona-lização do sistema que lhe está associado, estabelecidas na Portaria n.º 272/2011, de 23 de 
setembro. Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril Altera as percentagens da condição de recurso e fixa-as, a partir 
de 29 de abril de 2010, em 40% do IAS, requerente isolado, e 60% do IAS tratando-se de casal, além de 
fixar diversos li-mites de acumulação da pensão social de invalidez com rendimentos, em função do número 
de anos de acumulação e por referência ao valor do IAS. Decreto-Lei n.º 141/91, de 10 de abril Estabelece 
as condições de acumulação das pensões dos regimes contributivos de segurança social entre si, com 
pensões de outros regimes de proteção social de enquadramento obrigató-rio e com pensões de regimes 
não contributivos ou equiparados. Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de outubro Define e regulamenta a proteção 
na eventualidade da morte dos beneficiários do regime geral de segurança social (revoga a secção VII do 
capítulo V do Decreto n.º 45266 de 23 de setem-bro de 1963, e o Regulamento Especial do Regime de 
Pensões de Sobrevivência, publicado no Diário do Governo, 2.ª série, n.º 21, de 26 de janeiro de 1971). 
Decreto Regulamentar n.º 52/81, de 11 de novembro Atualiza os valores das pensões de invalidez, velhice, 
sobrevivência e respetivos complemen-tos e alarga o âmbito de aplicação de algumas das referidas 
prestações.

Complemento por 
Dependência 

Atribuído a pensionistas dos regimes de segurança social 
que se encontrem em situação de dependência.

Consideram-se em situação de dependência os 
pensionistas que não possam praticar com autonomia os 
actos indispensáveis à satisfação das necessidades 
básicas da vida quotidiana, nomeadamente os relativos à 
realização dos serviços domésticos, à locomoção e 
cuidados de higiene, precisando da assistência de outrem.
Para atribuição do complemento e determinação do 
respectivo montante consideram-se os seguintes graus de 
dependência:
1.º grau – pessoas que não possam praticar, com 
autonomia, os actos indispensáveis à satisfação de 
necessidades básicas da vida quotidiana: actos relativos à 
alimentação ou locomoção ou cuidados de higiene 
pessoal.
2.º grau – pessoas que acumulem as situações de 
dependência que caracterizam o 1.º grau e se encontrem 
acamados ou apresentem quadros de demência grave.
Os montantes do Complemento por Dependência 
correspondem a uma percentagem do valor da Pensão 
Social e variam escalonados de acordo com o grau de 
dependência.

Guia Prático disponível em 
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15002/complemento_dependen
cia

Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro
Altera o regime jurídico de proteção social no desemprego, morte, dependência, rendimento social de 
inserção, complemento solidário para idosos e complemento por cônjuge a cargo, do sistema de Segurança 
Social.
Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro
Estabelece a atualização dos valores de algumas pensões para 2013.
Lei n.º 90/2009, de 31 de agosto
Aprova e define o regime especial de proteção social na invalidez originada por paramiloidose familiar, 
doença de Machado-Joseph (DMJ), sida (vírus de imunodeficiência humana, HIV), esclerose múltipla, 
doença de foro oncológico, esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença de Parkinson (DP) ou doença de 
Alzheimer (DA).
Decreto-Lei n.º 309-A/2000, de 30 de novembro
Nova redação do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho.
Portaria n.º 764/99, de 27 de agosto
Normas de execução à aplicação do regime jurídico do complemento por dependência:
- Situação de dependência;
- Relevância da situação de acamado;
- Deliberação da comissão de verificação da situação de dependência;
- Prova da prestação de assistência;
- Efeitos da suspensão e cessação do pagamento da prestação;
- Prestação análoga;
- Mudança de grau.
Decreto-Lei n.º 265/99, de 14 de julho
A proteção social das situações de dependência.

Subsídio por assistência 
de 3ª pessoa 

Prestação mensal que se destina a compensar o 
acréscimo de encargos familiares resultantes da situação 
de dependência dos descendentes do beneficiário titulares 
de subsídio familiar a crianças e jovens, com bonificação 
por deficiência ou de subsídio mensal vitalício, que exijam 
acompanhamento permanente de terceira pessoa    

Guia pRÁTICO DISPONÍVEL EM
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15001/subsidio_assitencia_terc
eira_pessoa

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro
Orçamento do Estado para 2013 - Mantém o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), para o ano de 
2013, em € 419,22.
Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença, maternidade, paternidade e 
adoção e morte previstas no sistema previdencial, de encargos familiares do subsistema de proteção 
familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico que regula a restituição de prestações 
indevidamente pagas e a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema de segurança social, e o 
estatuto das pensões de sobrevivência e o regime jurídico de proteção social na eventualidade de 
maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de proteção social convergente
Portaria n.º 1316/2009, de 21 de outubro
Altera a Portaria n.º 984/2007, de 27 de agosto, sobre a Prova Escolar.
Decreto-Lei n.º 2001/2009, de 28 de agosto
Cria a bolsa de estudo e procede à alteração do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na redação dada 
pelos Decretos-Lei n.ºs 41/2006, de 21 de fevereiro, 87/2008 de 28 de maio, e 245/2008, de 18 de 
dezembro.
Portaria n.º 511/2009, de 14 de maio
Valor do subsídio por assistência de terceira pessoa em 2009.
Portaria n.º 1514/2008, de 24 dezembro
Atualiza o Indexante de Apoios Sociais (IAS), para o ano de 2009.
Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro
Aprova as bases gerais do sistema de segurança social.
Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 341/99, de 25 de agosto, 
e pelo Decreto-Lei n.º 250/2001, de 21 de setembro
Regime jurídico das prestações familiares.
Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º133-C/97, de 30 
de maio, e respetiva legislação complementar
Esquema de prestações de segurança social, dirigido aos nacionais residentes no país que não se 
encontrem abrangidos por qualquer regime de proteção social.

É atribuído, aos familiares do beneficiário falecido, 
referidos para a concessão da Pensão de Sobrevivência, 
sem exigência de prazo de garantia.

Na falta destes, poderá ser atribuído a outros parentes, 
afins ou equiparados do beneficiário, em linha recta ou até 
ao 3.º grau da linha colateral, desde que a cargo do 
mesmo, à data da sua morte.

Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro (Altera os regimes jurídicos de proteção social no desemprego, 
morte, dependência, rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos e complemento por 
cônjuge a cargo, do sistema de Segurança Social).
Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de Outubro

Reembolso de despesas 
de Funeral

É atribuído à pessoa que prove ter pago as despesas do 
funeral, quando não existirem familiares com direito ao 
subsídio por morte.

O valor do reembolso não pode ultrapassar o montante do 
subsídio por morte, não atribuído, com o limite de 6 vezes 
o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/15019/reembolso_despesas_fu
neral

Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 de janeiro de 2013
Altera os regimes jurídicos de proteção social no desemprego, morte, dependência, rendimento social de 
inserção, complemento solidário para idosos e complemento por cônjuge a cargo, do sistema de Segurança 
Social.
Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro Mantêm em vigor o valor de € 419,22 do IAS para o ano de 
2013.
Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Alteração do regime de prestações por morte.
Decreto-Lei n.º 322/90, de 18 de outubro
Define e regulamenta a proteção na eventualidade da morte dos beneficiários do regime geral de segurança 
social (revoga a secção VII do capítulo V do Decreto n.º 45266, de 23 de setembro de 1963, e o 
Regulamento Especial do Regime de Pensões de Sobrevivência, publicado no Diário do Governo, 2.ª série, 
n.º 21, de 26 de janeiro de 1971).

Fonte: www.seg-social.pt



Outros Serviços

Outros Serviços Descrição

Protecção Jurídica

Rede Social

Atendimento Telefónico da 
Segurança Social

808 266 26 

É o serviço de atendimento que diminui a distância entre o cidadão e a 
Segurança Social, simplifica a informação dada sobre os serviços e esclarece 
as suas dúvidas, com resposta directa.

O serviço funciona todos os dias úteis das 8h00 às 17h00, integra uma linha 
de telefone nacional com número azul (custo de chamada local), uma linha de 
telefone para quem liga do estrangeiro, uma caixa de e-mail, disponível aqui no 
site da Segurança Social e uma linha de fax.

Segurança Social Directa

 https://www.seg-
social.pt/consultas/ssdirecta/

A Segurança Social Directa é um canal directo, rápido, eficaz e seguro que 
permite às pessoas e às empresas, através da internet, usufruir dos serviços 
da Segurança Social sem terem de se deslocar aos Serviços de Atendimento 
da Segurança Social.

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13523/seguranca_social_direta 

Linha Nacional de Emergência 
Social (LNES) 
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Serviço público gratuito, de âmbito nacional, com funcionamento contínuo e 
ininterrupto para protecção e salvaguarda da segurança dos cidadãos em 
situação de Emergência Social – 24 horas por dia, 365 dias por ano – 
disponível através do número de telefone 144.
Tem como principal objectivo accionar uma resposta social imediata às 
situações de emergência social e assegurar a acessibilidade a um posterior 
encaminhamento/acompanhamento social, numa perspectiva de inserção e 
autonomia.

Guia Prático disponível em
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14961/lnes

Carta Social 

http://www.cartasocial.pt

A Carta Social consubstancia-se numa Base de Dados que comporta diversos 
ficheiros temáticos com a informação mais relevante da rede de serviços e 
equipamentos, relacionáveis entre si e com referenciação geográfica ao nível 
da freguesia/concelho.

A protecção jurídica é um direito das pessoas e das entidades sem fins 
lucrativos que não tenham condições para pagar as despesas associadas com 
processos judiciais (nos tribunais), em caso de despedimento, divórcio, 
despejo, penhoras, etc., ou extrajudiciais (fora dos tribunais), no caso de 
divórcio por mútuo consentimento.
A protecção jurídica inclui:
· Consulta jurídica – consulta com um advogado (não se aplica às entidades 
sem fins lucrativos)
· Apoio judiciário – nomeação de um advogado ou solicitador, dispensa de 
pagar as despesas
com o advogado e/ou com o processo ou possibilidade de as pagar em 
prestações.

Guia Prático disponível em 
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15011/proteccao_juridica

A Rede Social é um programa que incentiva as autarquias e as entidades 
públicas ou privadas que trabalham na área da ação social a conjugarem os 
seus esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza e 
exclusão e promover o desenvolvimento social local através de um trabalho em 
parceria.
A Rede Social não é uma prestação ou apoio social. Contudo, o trabalho da 
Rede Social deve permitir uma maior adequação e melhoria da qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos de um modo geral e, particularmente, àqueles 
que se encontram em situação de vulnerabilidade.

A Rede Social tem plataformas de planeamento e coordenação da intervenção 
social a nível das freguesias (Comissões Sociais de Freguesia e/ou Inter-
Freguesia - CSF/ CSIF) e dos concelhos (Conselhos Locais de Ação Social - 
CLAS). A um nível mais regional, estão a ser implementadas plataformas 
territoriais supraconcelhias nas 28 regiões NUT III.

Guia Prático dsiponível em
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/25898/rede_social

Serviço de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Especiais 

   (APNE)

Atendimento personalizado/especializado dirigido a pessoas com 
necessidades especiais, aos seus familiares e a todos aqueles que necessitam 
de informação sobre deficiência e/ou incapacidade. 
O atendimento poderá ser presencial ou por marcação. Existe ainda quiosques 
multimédia.

Guia "Queremos falar-lhe dos 
direitos das pessoas idosas: o que 

precisa de saber para escolher 
uma respsota social"

Brochura que pretende dar a conhecer os direitos das pessoas idosas, as 
respostas sociais que existem e o que deve ter em atenção quando tiver de 
escolher uma delas. 
Disponível em:
http://www4.seg-
social.pt/documents/10152/13328/queremos_falar_lhe_direitos_pessoas_idosa
s 

Fonte: www.seg-social.pt
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