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A data foi escolhida pela 
Assembleia Geral da 
ONU, que proclamou o 
dia 15 de maio como o 
Dia Internacional da Fa-
mília. 
 
A celebração do Dia In-
ternacional da Família 
visa, entre outros objeti-
vos, destacar: 
 

• a importância da família na estrutura do núcleo familiar e 
o seu relevo na base da educação infantil; 

• reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de 
todos os elementos que compõem a família; 

• chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para seus 
direitos e responsabilidades; 

• sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas 
que afetam a família. 
O primeiro Dia Internacional da Família foi celebrado em 1994. 
 
 
 
 
Ciclo de Webinar’s “A Vida e os Direitos das Pessoas com Deficiência”  

A CNIS – Confederação Nacional das Institui-
ções de Solidariedade vai realizar, nos dias 19 
e 20 de maio de 2021, um Ciclo de Webinar’s 
“A Vida e os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência” onde serão abordados temas de 
grande relevância para as Pessoas com Defici-
ência e as Instituições do Setor Social e Soli-
dário. 
O arranque deste Ciclo de Webinar´s, no dia 19 
de maio, será efetuado pelo Presidente da Di-
reção da CNIS, Lino Maia e pela Secretária de 
Estado da Ação Social, Rita Mendes, na ses-
são de abertura do evento. 
Durante a manhã a reflexão incidirá sobre a In-
tervenção Precoce na Infância (Painel 
1), onde se abordarão as perspetivas de ação 
futuras do SNIPI – Sistema Nacional de Inter-
venção Precoce na Infância, a sua transversa- 
 

lidade e o papel do Setor Social e Solidário na 
sua concretização. Ainda no mesmo dia, da 
parte da tarde, será debatida a Educação In-
clusiva (Painel 2), a sua significância, a fun-
ção dos Centros de Recursos para a Inclusão 
na inclusão das Crianças e Jovens e o papel do 
Setor Social e Solidário na concretização deste 
desígnio. 
 
A manhã do dia 20 de maio será dedicada 
à Formação Profissional e Empregabilidade 
(Painel 3) com intervenções relativas às medi-
das de emprego e formação profissional para 
as Pessoas com Deficiência, a sua concretiza-
ção e desafios futuros e o papel que as Institui-
ções de Solidariedade Social desempenham na 
promoção da empregabilidade das Pessoas 
com Deficiência. Para concluir o ciclo, a tarde 
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será dedicada ao debate sobre o Direito à 
Vida Independente na Comunidade (Painel 
4), no qual serão refletidos temas tão diversos 
quanto absolutamente basilares para as Pes-
soas com Deficiência, designadamente o re-
gime do maior acompanhado, respostas sociais 
para maiores de 18 anos, a não institucionali-
zação e os centros de apoio à vida indepen-
dente. O encerramento do evento, após apre-
sentação das conclusões pelo Presidente da 
Direção da CNIS, Lino Maia, será efetuado pela  
 
 

 
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas 
com Deficiência, Ana Sofia Antunes. 
O programa completo deste Ciclo de Webi-
nar´s poderá ser consultado aqui. 
O evento, de inscrição obrigatória, está orga-
nizado como um Ciclo de Webinar´s podendo 
os participantes optar por se inscreverem em 
todos os painéis ou apenas nos painéis com 
a temática pretendida, formalizando a inscri-
ção aqui ou através do link abaixo: 
https://us02web.zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w 
 

 

Assembleia da República

Resolução da Assembleia da República n.º 139/2021 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de regulação da atividade de apoio social para pessoas 
idosas sem alojamento 
 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 102-A/2021 
Regulamenta o novo incentivo à normalização da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 23-
A/2021, de 24 de março, e o apoio simplificado para microempresas à manutenção dos postos de trabalho, 
previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho 
 

Extracto: 

Novo incentivo à normalização da atividade  
empresarial 
 

Apoio simplificado para microempresas à  
manutenção dos postos de trabalho

Artigo 6.º 
Destinatários 
São destinatários do novo incentivo à normalização, previsto 
na alínea a) do artigo 1.º, os empregadores de natureza pri-
vada, incluindo os do setor social, que tenham beneficiado, 
no primeiro trimestre de 2021, de, pelo menos, um dos se-
guintes apoios: 
a) Apoio extraordinário à manutenção de contrato de traba-
lho, nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 
15 de janeiro, na sua redação atual; 
b) Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade 
em empresas em situação de crise empresarial, com redução 
temporária do período normal de trabalho, nos termos do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na 

sua redação atual. 
 
 
 
 

Artigo 11.º 
Destinatários 
1 - São destinatários do apoio simplificado, previsto na alínea 
b) do artigo 1.º, os empregadores de natureza privada, inclu-
indo os do setor social, que sejam considerados microempre-
sas, nos termos do n.º 1 do artigo 100.º do Código do Trabalho, 
que se encontrem em situação de crise empresarial, nos ter-
mos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, 
na sua redação atual, e que tenham beneficiado no ano de 
2020 de, pelo menos, um dos seguintes apoios: 
a) Apoio extraordinário à manutenção de contrato de traba-
lho, previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 
de março, na sua redação atual; 
b) Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em 

empresas em situação de crise empresarial, com redução tem-
porária do período normal de trabalho, previsto no artigo 4.º 
do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na sua redação 
atual.

LEGISLAÇÃO 

 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/05/Programa-Ciclo-de-Webinars.pdf
http://cnis.pt/informacoes-2/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lMXnkLYtREaq7VDLeDak3w
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163240323/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163332280/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160149401/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/160149401/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/139209038/details/normal?l=1
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                                         MAPA DE FÉRIAS 
 
O Decreto-Lei nº 22-A/2021 de 17 de Março prorrogou o prazo para o cumprimento da obrigação de afixa-
ção nos locais de trabalho, do mapa de férias, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou 
da natureza da relação jurídica em causa, para 15 de maio e 31 de outubro de 2021, e dele deve cons-
tar o início e o termo dos períodos de férias de cada trabalhador. 

 
 
 
 
Candidaturas à 4ª Edição do Prémio                                  Comunidade  
 
O Prémio Fidelidade Comunidade tem como missão promover o fortalecimento do setor social, através do 
investimento nas instituições que atuam na inclusão social de pessoas com deficiência ou incapacidade, 
prevenção em saúde e envelhecimento, áreas que integram a essência dos impactos da atividade segura-
dora: a proteção das pessoas, do património e da atividade económica, no presente e no futuro. 
Podem candidatar-se pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, com exceção das fundações-
empresa, que desenvolvam a sua ação nas seguintes áreas: Inclusão social de pessoas com deficiência ou 
incapacidade, Prevenção em saúde e Envelhecimento. 
A primeira fase, com candidaturas abertas entre 17 de maio e 4 de junho. 
 + Info     
 
 
 

 

 
 

 

  
 
      

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

Curso Intensivo de Planeamento Estratégico  
Formador: Doutor António Batista (Professor da 
Universidade Católica) 
 
Dia: 28 de maio e 1 de junho| 9h30 -18h00 
No formato Formação-ação permitindo que esta 
ação seja uma efetiva ferramenta de melhoria do 
Sistema de Gestão da Formação. Os formandos de-
vem ser portadores de informação, sobre a entidade 
de onde provêm, para que se possam efetuar uma 
simulação ao respetivo Plano Estratégico. 
Os formandos serão acompanhados posterior-
mente (online) sobre os trabalhos que pretendam 
fazer. 
Para mais informações e inscrições, clique aqui. 

Webinar “Responsabilidade Legal dos     
Diretores Técnicos” 
 
Dia: 17 de junho das 15h00 às 17h00 
 
Objetivo: Dotar os participantes de conheci-
mentos sobre a responsabilidade legal dos 
diretores  
técnicos 
Conteúdo Programático: enquadramento le-
gal; funções e Responsabilidades; o papel 
do Diretor Técnico nas várias Respostas So-
ciais; breve abordagem ao processo discipli-
nar/supervisão da Segurança Social 
Inscrições aqui 
 
 
 
 
 
 

 

https://dre.pt/home/-/dre/159707135/details/maximized
https://premio.fidelidadecomunidade.pt/premio/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:32555239-4c13-447a-b489-831fdb467f63#pageNum=1
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventdCloePmt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20210430__udipss_braganca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventdCloePmt
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/inscricoes/braganca-a-responsabilidade-legal-dos-diretores-tecnicos/2021
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➢ Workshop Online "Gestão de Conflitos e Trabalho em Equipa – Desafios em Contexto em Resposta 

Social" 
Dia: 19 de maio I 14h00- 18h00 
Uma iniciativa da UNITATE – Associação de Desenvolvimento da Economia Social através do IFES – Ins-
tituto de Formação para a Economia Social 
Este workshop online será especificamente direcionado para os quadros das instituições sociais, de modo 
particular para os dirigentes e diretores técnicos das IPSS. 
Será formadora da sessão Elisa de Mira, Mestre em Psicologia com especialidade em Psicologia do Tra-
balho, Social e das Organizações. 

Inscrições aqui 
+ Info aqui  
 

➢ Workshop temático “Sexualidade na Deficiência” 
Dia: 26 de maio  | 10h00-18h00 
Inscrição aqui 
  

➢  Online Talking “Gestão e Avaliação de Impacto       
em IPSS” 
Dia: 31 de maio | 10h00-13h00 
Inscrição aqui (gratuita) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lino Maia 

https://www.facebook.com/ifes.unitate/
https://www.facebook.com/ifes.unitate/
https://unitate.typeform.com/to/UEPEC7R9
https://unitate.typeform.com/to/UEPEC7R9
https://www.facebook.com/ifes.unitate/
https://unitate.typeform.com/to/AOr0yCul
https://unitate.typeform.com/to/tfT3vkQQ

