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               1 de janeiro de 2023 
 
“É juntos, na fraternidade e solidarie-
dade, que construímos a paz, garantimos 
a justiça, superamos os acontecimentos 
mais dolorosos." 

                                   Papa Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Portaria n.º 307/2022, de 27 de dezembro 
 
Aprova a DMR (declaração mensal de remu-
nerações - AT) e respetivas instruções de pre-
enchimento 
 
 

 
Despacho n.º 14724-A/2022, de 27 de de-
zembro 
 
Apoio financeiro aos utilizadores de veículos 
elétricos. 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
140/2022, de 28 de dezembro 

 
Prorroga o prazo de conclusão do Programa 
Bairros Saudáveis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
141/2022, de 28 de dezembro 

 
Prorroga a vigência da 8.ª geração do «Pro-
grama Escolhas» 
 

 
Alargamento do prazo 
para submissão de 
candidaturas – Candi-
daturas ao PRR | 4.º 
Aviso de Abertura de 

Concurso (AAC) – N.º 04/C03-i01/2022 

 
Destina-se a apoiar a criação de lugares nas 
respostas sociais elegíveis de: 
 
» Creche, resposta social regulada pela Porta-
ria n.º 262/2011, de 31 de agosto, alterada  
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/307-2022-205314085
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/307-2022-205314085
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/307-2022-205314085
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/14724-a-2022-205314098
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/140-2022-205378565
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/140-2022-205378565
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/140-2022-205378565
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/140-2022-205378565
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/141-2022-205378566
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/141-2022-205378566
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/141-2022-205378566
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/141-2022-205378566
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18433474/4.%C2%BA+Aviso_PRR__Equipamentos-Sociais+-+Republicacao/c7c85473-b740-49cd-9009-956e883ff935
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pela Portaria n.º 411/2012, de 14 de dezem-
bro; 
» Residência de Autonomização e Inclusão 
(RAI), resposta social regulada pela Portaria nº 
77/2022, de 03 de fevereiro. 

 
Alteração dos Pontos: 
9.2. O período para apresentação das candi-
daturas tem início a 7 de novembro de 2022 e 
encerra em 05 de janeiro de 2023 pelas 
17:59:59 horas. 
11. Metodologia de Pagamento do Apoio Fi-
nanceiro do Beneficiário Intermediário ao Be-
neficiário Final 
 
11.1   A aceitação da decisão de aprovação do 

apoio pelo Beneficiário Final confere‐lhe o di-
reito a receber o financiamento para a realiza-
ção do respetivo investimento, mediante a 
submissão eletrónica no SI 
C03/RS PRR de um pedido de adiantamento e 
de pedidos de reembolso nos seguintes ter-
mos: 
11.1.1. Adiantamento correspondente a 20% 
do valor do financiamento aprovado, na se-
guinte condição: 
• Apresentação do alvará de licença de cons-
trução, quando aplicável e do auto de consig-

nação da empreitada; 
• ou o comprovativo da conformidade das ins-

talações com os requisitos legais aplicáveis 
à resposta social, no caso de aquisição de 

edifício ou fração. 
 
 
Creche Feliz – Rede de Creches Gratuitas 
Vagas existentes e Sinalização de Interesse 
 
Consulte a Lista de vagas existentes na Rede 
Solidaria, atualizada em novembro de 2022. 
 

 Vagas disponíveis – até aquisição da mar-
cha (berçário) 

 Vagas disponíveis em Creche na Rede So-
lidária – Sala entre a aquisição marcha e os 
24 meses 
 
Caso não encontre vaga na lista acima, preen-
cha o formulário para sinalizar o seu interesse. 
 
Legislação: 
 

 Portaria n.º 304 de 2022 – Alteração Porta-
ria  regulamenta gratuitidade de creches. 
 

 

 Portaria n.º 305 de 2022 – Alargamento gratui-
tidade de creches à rede privada lucrativa 

 
 
 
 
EDP abre candidaturas para doar viaturas a 
instituições sociais 

 
A iniciativa é aberta a todas as instituições so-
ciais e sem fins lucrativos nas regiões onde a 
EDP possui centros de produção de energia. 
Interessados poderão candidatar-se até 31 
de janeiro de 2023 a uma das viaturas dispo-
níveis. 

+ Info aqui 
 
 
 
 
 
 
 
Prémio António Dornelas 
 
O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, no âmbito das comemorações 
do Centenário do Ministério do Trabalho e da 
 Previdência Social, em 2017 procedeu à cria-
ção do “Prémio António Dornelas”, que tem 
como objetivo principal premiar trabalhos cien-
tíficos ou técnicos elaborados por estudantes, 
investigadores e docentes universitários, que 
abranjam quer as áreas do trabalho, emprego, 
formação profissional e relações laborais, quer 
as áreas da segurança social e solidariedade 
e da inclusão das pessoas com deficiência, 
 
Apresentação de candidaturas: 
Através do preenchimento do formulário 
2023, até dia 31 de janeiro de 2023. 
 
Para mais informações consulte: 
O Portal do Gabinete de Estratégia e Plane-
amento (GEP) 
 
 

 
Carta Social - Processo de Atualização 
2022 
O prazo de atualização da informação da Rede 
de Serviços e Equipamentos constante na 
Carta Social decorre até 31 de janeiro de 2023. 
Para atualizar a informação deve aceder à Pla-
taforma de atualização da Carta Social. 
 

 DIVERSOS 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/19712183/Vagas+dispon%C3%ADveis+-+at%C3%A9+aquisi%C3%A7%C3%A3o+da+marcha+%28ber%C3%A7%C3%A1rio%29.pdf/b16e4e6b-f572-48ef-bc82-59ef146a12fc
https://www.seg-social.pt/documents/10152/19712183/Vagas+dispon%C3%ADveis+-+at%C3%A9+aquisi%C3%A7%C3%A3o+da+marcha+%28ber%C3%A7%C3%A1rio%29.pdf/b16e4e6b-f572-48ef-bc82-59ef146a12fc
https://www.seg-social.pt/documents/10152/19712183/Vagas+dispon%C3%ADveis+em+Creche+na+Rede+Solid%C3%A1ria_Sala+entre+a+aquisi%C3%A7%C3%A3o+marcha+e+os+24+meses.pdf/2bd418fc-0448-42c5-bd4e-3df6c3de2909
https://www.seg-social.pt/documents/10152/19712183/Vagas+dispon%C3%ADveis+em+Creche+na+Rede+Solid%C3%A1ria_Sala+entre+a+aquisi%C3%A7%C3%A3o+marcha+e+os+24+meses.pdf/2bd418fc-0448-42c5-bd4e-3df6c3de2909
https://www.seg-social.pt/documents/10152/19712183/Vagas+dispon%C3%ADveis+em+Creche+na+Rede+Solid%C3%A1ria_Sala+entre+a+aquisi%C3%A7%C3%A3o+marcha+e+os+24+meses.pdf/2bd418fc-0448-42c5-bd4e-3df6c3de2909
https://inqueritos.mtsss.pt/index.php/567633?lang=pt
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18885199/Portaria+304_2022.pdf/2055ab90-5fd6-4499-a28e-04915c2de88f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18885199/Portaria+304_2022.pdf/2055ab90-5fd6-4499-a28e-04915c2de88f
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18885199/Portaria_305_2022.pdf/1a82940c-1dc0-4693-9483-30a6e8b7e30e
https://www.seg-social.pt/documents/10152/18885199/Portaria_305_2022.pdf/1a82940c-1dc0-4693-9483-30a6e8b7e30e
https://www.edp.com/pt-pt/node/76676
http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/84495/FormularioAD2023.pdf/6db1195d-65ba-4527-9c7f-c764055c4b23
http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/84495/FormularioAD2023.pdf/6db1195d-65ba-4527-9c7f-c764055c4b23
http://www.gep.mtsss.gov.pt/premios
http://www.gep.mtsss.gov.pt/premios
http://cartasocialrses.gep.mtss.gov.pt/pls/rses/f?p=104
http://cartasocialrses.gep.mtss.gov.pt/pls/rses/f?p=104
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Toda a informação referente ao processo de atualização poderá ser consultada no Manual de Instru-
ções. 
 
Para esclarecimento de dúvidas encontra-se disponível o e-mail: cartasocial@gep.mtsss.pt 
 
  
 
 

 

                                           EDITORAIS I  2022 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINO MAIA 

 

 
Nº 273 - janeiro:  ANO  NOVO – NOVOS DESAFIOS 
 
Nº 274 – fevereiro:  O SECTOR SOCIAL E AS ELEIÇÕES 
 
Nº 275 – março:  QUESTÕES COLOCADAS AOS PARTIDOS 
 
Nº 276 - abril:  UM NOVO CICLO E O SECTOR SOCIAL 
 
Nº 277 – maio:  ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022 
 
Nº 278 – junho:  O TRIÂNGULO DA COOPERAÇÃO 
 
Nº 279 – julho:  TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 
Nº 280 - agosto:  NOVOS PASSOS NA COOPERAÇÃO 
 
Nº 281 - setembro:  FESTA DA SOLIDARIEDADE 
 
Nº 282 – outubro:  ALERTAS DO OUTONO 
 
Nº 283 – novembro:  IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DAS IPSS 
 
Nº 284 – dezembro:  AS IPSS E A REVISÃO CONSTITUCIONAL 
 

2022 

https://www.cartasocial.pt/documents/10182/764563/Carta+Social+2022_Manual+de+Instru%C3%A7%C3%B5es/390bf4dc-3420-4c4e-8931-eef922e0f7d6
https://www.cartasocial.pt/documents/10182/764563/Carta+Social+2022_Manual+de+Instru%C3%A7%C3%B5es/390bf4dc-3420-4c4e-8931-eef922e0f7d6
mailto:cartasocial@gep.mtsss.pt
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14388
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14404
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14417
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14429
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14444
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14459
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14489
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14499
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14521
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14535
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14556
https://solidariedade.pt/site/detalhe/14569

