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Assembleia da República

Lei n.º 31/2021 
Procede à simplificação dos procedimentos associ-
ados ao reconhecimento das qualificações profis-
sionais, transpondo a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de 
setembro de 2005, e procedendo à alteração à Lei 
n.º 9/2009, de 4 de março 

 

 

 

 

 

 

Lei n.º 33/2021 
Prorroga a isenção de imposto sobre o valor acres-
centado para as transmissões e aquisições intraco-
munitárias de bens necessários para combater os 
efeitos da pandemia da doença COVID-19 
 
(Nota: é prorrogando, até 31 de dezembro de 
2021, a isenção de imposto sobre o valor acrescen-
tado (IVA) para as transmissões e aquisições intra-
comunitárias de bens necessários para combater 
os efeitos da pandemia da doença COVID-19 pelo 
Estado e outros organismos públicos ou por orga-
nizações sem fins lucrativos). 

 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado  
Adjunto e da Saúde 
 
Despacho n.º 5201/2021  
Aprova o alargamento do Programa Nacional de 
Promoção de Saúde Oral a todas as crianças com 
idade de 4 anos e a todas as crianças e jovens 
com idades entre os 7 e os 18 anos, independen-
temente da escola ou instituição que frequentem 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 
Saúde 
 
Portaria n.º 108/2021 
Define os critérios a ter em conta na prova da defi-
ciência para efeitos de atribuição da bonificação 
por deficiência do abono de família para crianças e 
jovens 

 
 
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e 
das Finanças, da Ministra da Saúde e da Secretária de Estado da Ação Social 
 
Despacho n.º 5269/2021  
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as Ad-
ministrações Regionais de Saúde a assumir os 
compromissos plurianuais decorrentes dos contra-
tos-programa a celebrar, para o triénio de 2021-
2023, com as novas unidades e equipas de cuida-
dos continuados integrados de saúde mental a in-
tegrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados. 

 
Despacho n.º 5268/2021  
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e as 
Administrações Regionais de Saúde. I. P., a assu-
mir os compromissos plurianuais decorrentes dos 
contratos-programa a celebrar, para o triénio de 
2021-2023, com as novas unidades de interna-
mento a integrar a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163866213/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?05L0036
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/604779/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/604779/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164234014/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163851447/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-24&date=2021-05-01&dreId=163851409
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163994098/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164090086/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-26&date=2021-05-01&dreId=164090077
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164090085/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-26&date=2021-05-01&dreId=164090077
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Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e 
das Finanças, da Ministra da Saúde e da Secretária de Estado da Ação Social 
 
Despacho n.º 5269/2021 
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as Administrações Regionais de Saúde a assumir os compro-
missos plurianuais decorrentes dos contratos-programa a celebrar, para o triénio de 2021-2023, com as 
novas unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental a integrar a Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados 
 
Aviso n.º 9830/2021  
Educação - Direção-Geral da Educação 
Candidatura a acreditação de centros de recursos para a inclusão 
 
  Algumas notas: 

As instituições que pretendam candidatar-se a acre-
ditação a CRI devem formalizar a sua candidatura, 
até ao dia 9 de junho, através do preenchimento do 
formulário eletrónico, disponível em: 
https://area.dge.mec.pt/fccri/ 
O acesso ao formulário eletrónico é efetuado através 
número de contribuinte da Instituição candidata a 
CRI. 

Os atuais CRI, deverão submeter candidatura, 
pois este é um novo processo de credenciação 
que assenta em legislação diferente. Não se 
trata de uma renovação. 
 

+ Info 
 
 

 
 
Webinar sobre o IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
 
Uma realização conjunta entre a CNIS-Confedera-
ção Nacional das Instituições de Solidariedade e o 
Banco Santander, que terá lugar no dia 17 de Ju-
nho 2021, às 14h45, com uma duração estimada 
de 90 minutos, através da Plataforma Zoom. 
 
O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro desti-
nado a apoiar investimentos em reabilitação urbana 
com eficiência energética, para fins comerciais ou 
particulares, que incorpora fontes de financiamento 
de instituições europeias, com condições mais fa-
voráveis de taxa de juro, prazos e períodos de ca-
rência. 
 
 Pré-Requisitos para o Webinar: 
 As IPSS podem candidatar-se ao IFRRU e benefi-
ciar de taxa zero na componente de fundos públi-
cos, podendo ser elegíveis operações de: 

» Reabilitação integral de imóveis situados em zo-
nas definidas pelos Municípios como ARU's, PA-
RUs e PIRUs nos Açores. 
» Reabilitação integral de edifícios com idade > 30 
anos (ou que demonstrem um nível de conserva-
ção em estado mau ou péssimo). 
 
Com exclusão para operações que consistam em 
obras com administração direta ou se destinem a 
substituir, de forma direta ou indireta, financiamen-
tos anteriormente acordados para o mesmo pro-
jeto. 
A participação do evento obrigará a inscrição dos 
participantes, através deste link: 
  
Link de inscrição | Webinar - CNIS / IFRRU - 
Uma Oportunidade Para Reabilitar 

 
 
» BTE nº 19, de 22.05.2021 
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - 
CNIS e a FEPCES -Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e 
Serviços e outros - Alteração salarial e outras – Retificação 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164090086/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=164090077
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163991778/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-05-25&date=2021-05-01&dreId=163947355
https://area.dge.mec.pt/fccri/
https://www.dge.mec.pt/noticias/processo-de-candidatura-para-acreditacao-centros-de-recursos-para-inclusao-cri
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ya6XTmy4QTu0EMhz_TB4NQ
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2021/bte19_2021.pdf
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Compensação às entidades empregadoras face ao aumento do valor da  
retribuição mínima mensal garantida (RMMG) 
 
Já se encontra disponível a plataforma que permite fazer o registo para pagamento 
do apoio que as compensa pelo último aumento do salário mínimo: 
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Compensacao-as-empresas-pelo-aumento-do-

salario-mi.aspx, podendo as IPSS registar-se até 9 de julho.  
 
Foram ainda divulgadas no site do IAPMEI   Perguntas Frequentes 

 
 

   
Ciclo de Webinar’s 

A Vida e os Direitos das Pessoas com Deficiência 
19 e 20 de maio de 2021 

 
 

A CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade realizou, nos dias 19 e 20 de maio, 
um ciclo de webinar’s sobre “A Vida e os Direitos das Pessoas com Deficiência”, que contou com 393 
participantes de 180 Entidades. 
A elevada adesão e participação demonstraram a pertinência dos temas em debate – Intervenção Precoce 
na Infância; Educação Inclusiva; Formação Profissional e Empregabilidade; Direito à Vida Independente 
na Comunidade – e a necessidade de apresentação de medidas públicas ajustadas às reais necessidades 
e potencialidades das Pessoas com Deficiência e Incapacidade (PCDI). 
Os produtos e recursos do evento, como conclusões, gravações e intervenções disponibilizadas pelos 
oradores podem ser consultados aqui. 

 

  
 
 

 
» Provedoria de Justiça publica “Cadernos da Pandemia” 
 
A Provedoria de Justiça publica uma pequena coleção intitulada "cadernos da pandemia", três estudos so-
bre os tempos extraordinários que vivemos. O primeiro incide sobre o tema geral da educação e recolhe 
informações que foram sendo obtidas durante a primeira fase de suspensão das aulas presenciais que se 
viveu em 2020. O segundo incide sobre as pessoas em situação de sem-abrigo e abrange, praticamente, o 
mesmo período de tempo. O terceiro reflete sobre os problemas do Estado de direito e sobre o que foi 
acontecendo entre março de 2020 e abril de 2021. 
Para aceder aos três "cadernos da pandemia", clique abaixo: 
- Educação 
- Os sem-abrigo 
- Estado de direito 
 
 

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Compensacao-as-empresas-pelo-aumento-do-salario-mi.aspx
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Compensacao-as-empresas-pelo-aumento-do-salario-mi.aspx
https://www.iapmei.pt/getattachment/NOTICIAS/Compensacao-as-empresas-pelo-aumento-do-salario-mi/CompSMfaqs.pdf.aspx?lang=pt-PT
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/05/Produtos-e-Recursos-Ciclo-Webinars-A-Vida-e-os-Direitos-das-Pessoas-com-Deficiência-19-e-20-maio.pdf
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/educ_c1_2021.pdf
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/sem_abrigo_c2_2021.pdf
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/estado_direito_c3_2021.pdf

