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Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º
85/2021
Autoriza a realização da despesa relativa ao apoio
financeiro pelo Estado a cooperativas e associações de ensino especial e a instituições particulares
de solidariedade social para o ano letivo de
2021/2022

Resolução do Conselho de Ministros n.º
86/2021
Autoriza a realização da despesa relativa aos
apoios financeiros aos centros de recursos para a
inclusão decorrentes da celebração de contratos de
cooperação para o ano letivo de 2021/2022

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86A/2021
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade

Portaria n.º 138-A/2021
Procede à regulamentação da Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, aprovada em anexo à Lei
n.º 36/2021, de 14 de junho
+ Info

Assembleia da República

Saúde

Resolução da Assembleia da República n.º
182/2021
Recomenda ao Governo o alargamento do apoio às
despesas com medicamentos para idosos carenciados

Estabelece um regime excecional e temporário de
comparticipação de testes rápidos de antigénio
(TRAg) de uso profissionalIPSS
4

3

Imprensa
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e
5 da Saúde
dos Assuntos Fiscais, da Secretária de Estado da Ação Social e do Secretário de Estado

Despacho n.º 6406/2021
Diversos
Prorroga a vigência das listas das entidades que beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens ne6
cessários para o combate à COVID-19
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

Lista de entidades RNCCI que beneficiam da isenção de IVA (atualizada em 09.06.2021)
Lista de Entidades

Lista de entidades que beneficiam da isenção de IVA (atualizada em 09.06.2021)
Nota: No âmbito da Lei n.º 33/2021, de 28 de maio, procede-se à publicação dos estabelecimentos e unidades
de saúde do setor privado ou social. As entidades constantes da presente lista, foram previamente validadas
pela Administração Regional de Saúde territorialmente competente. A referida lista será atualizada periodicamente.
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 318/2021166153636
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no artigo 112.º, n.º 1, alínea
b), subalínea iii), do Código do Trabalho, na redação introduzida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, na
parte que se refere aos trabalhadores que «estejam à procura do primeiro emprego», quando aplicável a
trabalhadores que anteriormente tenham sido contratados, com termo, por um período igual ou superior a
90 dias, por outro(s) empregador(es); não declara a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 112.º,
n.º 1, alínea b), subalínea iii), do Código do Trabalho, na redação do diploma referido na antecedente alínea,
na parte remanescente; não declara a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 142.º, n.os 1 e 2, do
Código do Trabalho, na redação introduzida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro, e não declara a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 502.º, n.º 1, alínea b), subalínea ii), do Código do Trabalho, na
redação introduzida pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Webinar "Os dados pessoais e a sua implicação na execução do
contrato de trabalho”

A sessão decorrerá através da plataforma Zoom, no próximo dia 9 de julho, tendo a duração de duas horas (15h00/17h00) e, como é habitual, será interativo.
Conteúdos Programáticos
➢ Enquadramento legal: medição de temperatura (registos, duração, limites, arquivo);
➢ Obrigatoriedade da realização de teste covid;
➢ Recusa na toma da vacina COVID-19: possíveis consequências e alternativas à luz da legislação nacional e comunitária em vigor
Para mais informações, clique aqui

Ação e formação “Desafios do Recrutamento à Admissão do Novo
Colaborador” I online
Dia: 12 de julho das 14h00 às 18h
Conteúdos Programáticos:
- Descrição de Funções e levantamento das necessidades de Recrutamento
- Recrutamento Interno e Externo
- Técnicas para a seleção do/a Candidato/a
- Requisitos normativos e legais na Admissão
- Acolhimento e Integração do novo Colaborado
Nota 1: Serão cedidos impressos para todas as fases.
Nota 2: Realização Via online (na véspera será enviado o respetivo link de acesso).
Inscrições até ao dia 8 de julho de 2021 para uipssdb@gmail.com, com indicação do nome do participante
(s) e função, IPSS, contactos.
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4ª Edição da Ação Formativa “Processos Individuais nas respostas sociais da Infância”
Dias: 13, 15 e 20 de julho, das 18h30 às 21h30
Cronograma da 4ª Edição: dias 13, 15 e 20 de julho, das 18h30 às 21h30.
Via: Plataforma ZOOM
A Ação de Formação “Processos Individuais nas
respostas sociais da Infância” visa dotar técnicos
de IPSS´s de conhecimentos e competências necessárias para a organização dos processos individuais, de modo a que estes, por um lado, cumpram
o enquadramento legal e normativos internos do
ISS mas também observem uma metodologia de
gestão da qualidade adequada à resposta social e
à missão da Instituição.
Investimento:
- Associada UDIPSS-PORTO - 30,00 € por inscrição

.2019
.2019

- Não Associada
UDIPSSPORTO – 50,00
€ por inscrição
Conteúdos e Inscrições:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuwS6Q1BcaSMTihVQ3Tr9DDztCJNCSNdO996F9iC6aPtcA/viewform

Ações de Capacitação | Projeto "Na Primeira Pessoa" I Alzheimer Portugal
No âmbito do projeto “Na Primeira Pessoa – Projeto de Empoderamento de Pessoas com Demência”, uma iniciativa específica para Pessoas com
Demência, vamos realizar Ações de Capacitação,
de 1h30 cada em formato online, gratuitas e destinadas às Pessoas com Demência seus Familiares e Cuidadores. (A inscrição do Cuidador/Familiar implica a participação e inscrição da Pessoa
com Demência que lhe está associada)

» 5 de julho: 10h30-12h | Planeamento do Futuro
- A Importância do Testamento Vital
» 13 de julho: 10h30-12h | O Regime do Maior
Acompanhado e Meios de Representação da Pessoa com Demência
» 28 de julho: 10h30-12h | Recursos e Apoios
para as Pessoa com Demência

ASAS dinamiza Ação de sensibilização para o Tráfico de Seres Humanos
O projeto CLDS 4IN “consórcio entre a ASAS e Cruz vermelha Portuguesa (Delegação de Santo Tirso)”, juntamente com a Saúde em Português (projeto Mercadoria Humana Norte) irá promover no dia 8 de julho às
18:30h no Auditório da Biblioteca Municipal uma ação de sensibilização para o Tráfico de Seres Humanos, dirigida a famílias e comunidade em geral, residente no Município de Santo Tirso.
Esta atividade está inserida na Ação nº18 IN ao Saber do projeto, que prevê a dinamização de atividades
que promovam a capacitação dos destinatários, para a implementação de boas práticas relacionais numa
lógica holística ao nível familiar, escolar e social.
As últimas notícias dão-nos conta da ascensão do tráfico humano e, desta forma, da importância da disseminação de informação útil sobre a temática. Facilmente, jovens e adultos são atraídos para estas correntes
através, por exemplo, de anúncios nos média e via internet, como de ofertas de emprego, supostas agências de modelo, entre outras.
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Com esta ação, principalmente, dirigida a famílias pretende-se dotar os encarregados de educação e todos
os participantes de conhecimento sobre este problema social, que lhes permita atuar como agentes de
prevenção.
Atendendo às medidas de contingência as inscrições estão limitadas a 46 participantes, e devem ser realizadas
através
do
seguinte
link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PE4IkSgjEE6CiuZKaJ_qCB9WCi3IrMNKtTTqvrBGNKRUMFBTRjQxS
dIUlM1R1dKUVVEQzRQS1BONi4u

Fundação Irene Rolo reconhecida no dia da cidade de Tavira
39 anos ao serviço da comunidade
No passado dia 24 de junho, o Município de Tavira
A Fundação Irene Rolo desenvolve, ainda, projetos
assinalou mais um Dia da Cidade. No âmbito das
como o Alcatruz + ou o projeto Educarte – CLDS
suas comemorações a Fundação Irene Rolo foi re4G Contrato Local de Desenvolvimento Social de
conhecida com a medalha municipal de mérito grau
4ª Geração, dirigido a crianças e jovens do conceprata.
lho em situação de vulnerabilidade.
São 39 anos ao serviço da comunidade, cumprindo
O reconhecimento do trabalho da Fundação, rea sua missão junto das pessoas com deficiência e
força a motivação e a capacidade de mobilização
suas famílias, bem como outros públicos vulneráda sua equipa e restantes stakeholders, num períveis.
odo em que as entidades têm que se reinventar,
No âmbito da sua atividade são mobilizados, de
face ao contexto de pandemia que atravessamos.
forma integrada, diferentes agentes e recursos loMas, também, particularmente, numa época em
cais, garantindo uma intervenção de proximidade
que as políticas sociais na área da deficiência estão
no âmbito de respostas como: Intervenção Preem mudança, com novos desafios ao nível da suscoce, Centro de Reabilitação e Formação Profissiotentabilidade destas organizações
nal, Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial.

DIVERSOS
Relatório Anual De Avaliação da Atividade das CPCJ do ano 2020
Conclusões e recomendações aqui

Lino Maia
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