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Presidência do Conselho de Ministros
 
Declaração de Retificação n.º 41/2021 
Retifica o Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de no-
vembro, que altera as medidas no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 
 
 

 
Decreto-Lei n.º 116/2021 
Estabelece as condições necessárias à concreti-
zação dos investimentos previstos no Plano de 
Recuperação e Resiliência para a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados e a Rede 
Nacional de Cuidados Paliativos 

 
Finanças e Trabalho, Solidariedade e  
Segurança Social 
 
Portaria n.º 294/2021 
Procede à atualização anual do valor do inde-
xante dos apoios sociais (IAS) 
(O valor do IAS para o ano de 2022 é de (euro) 
443,20) 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
 
Decreto-Lei n.º 113/2021 
Estabelece os princípios gerais e as regras da 
organização e funcionamento dos serviços de 
saúde mental 

 
Assembleia da República 
 
Lei n.º 88/2021 
 
Regime transitório de obrigatoriedade do uso de 
máscara em espaços públicos 

 
 

Planeamento 
 
Portaria n.º 305/2021 
 
Décima alteração ao Regulamento Específico do 
Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado 
em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de 
março 

Trabalho, solidariedade e segurança social 
 
Portaria n.º 307/2021 
 
Determina a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2023 
 
 

 
 

➢  Norma nº 002/2021 de 30/01/2021  
     atualizada a 13/12/2021 
     Campanha de Vacinação Contra a COVID-19
  
➢  Comunicado da DGS “Festas Seguras” aqui 
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UDIPSS de Aveiro I Sessão de Esclarecimento “Gerir os Trabalhadores em 
Contexto de Calamidade” 

 
 

Dia:  22 de dezembro, no Auditório da Casa da Comunidade Sustentável das 9h30 - 2h15  
 
A semana de 02 a 09 de Janeiro de 2022, obriga a encontrar medidas e respostas adequadas para a ges-
tão dos trabalhadores. 
+Info aqui 
 
 
  

 
  

  
 
Iniciativa Votos Felizes 
 
Associação para o Desenvolvimento das Comunida-
des Locais (ADCL)  foi uma das entidades seleciona-
das para participar na iniciativa do Grupo Os Mos-
queteiros  com a colaboração da EntrAjuda 
Todos os dias, entre 15 de dezembro e 6 de janeiro, 
aceda ao site https://www.votosfelizes.pt/e vote no 
projeto da ADCL de aquisição de uma viatura para 

acompanhamento de famílias em situação de vul-
nerabilidade social do concelho de Guimarães. 
Por cada voto, o Grupo vai doar 2€ à ADCL. A ins-
tituição mais votada receberá um donativo adicional 
de 4.000€. 
Neste Natal, um simples VOTO FELIZ vai fazer toda 
a diferença no trabalho da ADCL.  
Participe e partilhe pelos seus familiares e amigos

 
  
Protocolo entre a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança e o aeroclube de Bra-
gança no âmbito do projeto Basta Voar para Ajudar 
 
Através dos Batismos de Voo e Voos Programados 
Solidários o aeroclube vai angariar verbas para 
aquisição de mobiliário e artigos de primeira neces-
sidade para vitimas de violência doméstica que têm 

que recomeçar do zero, em anexo consta toda a in-
formação correspondente ao projeto supra referido. 
 
+ Info aqui de como pode adquirir o flight voucher

 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 

http://rotass.cnis.pt/udipss-de-aveiro-sessao-e-esclarecimento/
https://www.votosfelizes.pt/
http://rotass.cnis.pt/basta-voar-para-ajudar-associacao-de-socorros-mutuos-dos-artistas-de-braganca/
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Comunicado do Conselho de Ministros de 16 de dezembro de 2021 

 

• Foi aprovado o decreto-regulamentar que 

estabelece os termos e as condições do 

reconhecimento do estatuto do cuidador 

informal, bem como as medidas de apoio 

aos cuidadores informais e às pessoas 

cuidadas. 

• Foi aprovada a Estratégia Nacional de 

Combate à Pobreza 2021-2030, instru-

mento que visa concretizar uma aborda 

 

 

gem multidimensional e transversal de ar-

ticulação das políticas públicas tendo em 

vista a erradicação da pobreza. 

• Foi aprovado o decreto-lei que procede à 

alteração do regime de instalação, funcio-

namento e fiscalização dos estabeleci-

mentos de apoio social. 

O texto integral do Comunicado do C.M. pode 
ser consultado aqui 

 
 
Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social 
 
A 19 de Dezembro de 1996 completam-se 25 
anos que foi assinado o Pacto de Coopera-
ção para a Solidariedade Social pelo Go-
verno, representado pelo Primeiro-Ministro, a 
Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses (ANMP), a Associação Nacional de 

Freguesias (ANAFRE), a União das Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social 
(UIPSS), a União das Misericórdias Portu-
guesas (UMP) e a União das Mutualidades 
(UM), representadas pelos respectivos presi-
dentes. 
 

. 
 
 

Lino Maia 
 

 DIVERSOS 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=458

