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De 1 a 3 de maio 

Proibição de deslocações  
interconcelhias de forma a limitar 
muito a margem de circulação 
 

 
 
 
 
» Portaria de extensão do contrato coletivo entre a CNIS e a FNSTFPS 
 
Foi publicada no BTE nº 15, de 22 de abril 
 

 
 
» PEDEPE - Programa de Expansão e De-
senvolvimento da Educação Pré Escolar  
 
Candidatura para compensação remunerató-
ria dos Educadores de da Rede Solidária 
(IPSS, Mutualidades e Misericórdias) 

 

» Despacho n.º 4640-B/2020, de 16 de abril 

 
   Mais informações aqui 
 
 

 
                                                                                             

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde e Coesão Territorial 

 

Portaria n.º 94-B/2020 - Diário da República 

n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-

04-17 
Suspende a verificação do requisito de não exis-
tência de dívidas de entidades candidatas ou pro-
motoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de can-
didaturas e realização de pagamentos de apoios 
financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entida-
des, no âmbito das medidas de emprego e forma-
ção profissional em vigor. 

(Nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 
94-A/20202 o pagamento dos apoios ex-
traordinários ao abrigo do Decreto-Lei n.º  

10-A/20202 de 13 de março, Decreto-Lei 
n.º 10-G/2020 de 26 de março, é feito 
obrigatoriamente por transferência bancá-
ria, pelo que, o IBAN deve ser registado 
ou atualizado através da Segurança So-
cial Direta, no menu Perfil, opção Alterar 
a conta bancária). 

 
Portaria n.º 94-C/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I 

de 2020-04-17 
 
Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência. 
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http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2020/bte15_2020.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2020/bte15_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131596079/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-16&date=2020-04-01&dreId=131596076
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informa%C3%A7%C3%A3o-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019_17-04-2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908510/details/maximized?serie=I&day=2020-04-17&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908510/details/maximized?serie=I&day=2020-04-17&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908510/details/maximized?serie=I&day=2020-04-17&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908511/details/maximized?serie=I&day=2020-04-17&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908511/details/maximized?serie=I&day=2020-04-17&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131908511/details/maximized?serie=I&day=2020-04-17&date=2020-04-01
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Presidência do Conselho de Ministros 

 

Portaria n.º 97/2020 - Diário da República n.º 

76-B/2020, Série I de 2020-04-19 
Altera a Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, que 
estabelece os serviços essenciais para efeitos de 
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, 
dos filhos ou outros dependentes a cargo dos res-
petivos profissionais 

 
(A Medida de natureza excecional e 

temporária aplica-se em respostas 

residenciais, Serviço de Apoio Domici-

liário (SAD), Serviço de Apoio Domici-

liário para pessoas com deficiência 

(SAD Deficiência), Centros de Ativida-

des Ocupacionais (CAO) e Rede Naci-

onal de Cuidados Continuados Inte-

grados (RNCCI), com a finalidade da 

 

 

 implementação de projetos de con-

tenção da propagação da COVID-19 

(SARS-CoV-2). 
 
 

 Educação - Gabinetes do Secretário de 
Estado Adjunto e da Educação e da Se-

cretária de Estado da Educação 
 
Despacho Normativo n.º 5/2020 - Diário da 
República n.º 78/2020, Série II de 2020-04-21  
Procede à alteração do Despacho Normativo n.º 
6/2018, de 12 de abril, que estabelece os proce-
dimentos de matrícula e respetiva renovação e as 
normas a observar na distribuição de crianças e 
alunos 
 
 

 
 
Finanças e Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social - Gabinetes do Ministro de 

Estado e das Finanças e da Ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Despacho n.º 4815/2020 - Diário da República 
n.º 79/2020, Série II de 2020-04-22  
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., a 
assumir compromissos plurianuais que não se 
encontrem previstos no n.º 1 do artigo 11.º do De-
creto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com a re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de 
junho 

 
Agricultura - Gabinete da Ministra 
 

Despacho n.º 4946-A/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 80/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-04-23   
 
Procede ao alargamento do universo dos desti-
nos admissíveis para os produtos retirados, de 
modo que, a par das organizações caritativas, 
possam também beneficiar da referida ação as 
instituições penitenciárias, as colónias de férias 
infantis, os hospitais e os lares de idosos 
 

 
 
Saúde - Gabinete da Ministra 
  
Despacho n.º 4959/2020 - Diário da República n.º 81/2020, Série II de 2020-04-24  
 
Determina que o seguimento clínico dos doentes COVID-19 que habitem em estabelecimento resi-
dencial para pessoas idosas e cuja situação clínica não exija internamento hospitalar é acompanhado, 
diariamente, por profissionais de saúde do ACES da respetiva área de intervenção, em articulação com o 
hospital da área de referência. 

Extracto: 

“1 - O seguimento clínico dos doentes COVID-19 que habitem em estabelecimento resi-

dencial para pessoas idosas e cuja situação clínica não exija internamento hospitalar é 

acompanhado, diariamente, por profissionais de saúde do agrupamento de centros de 

saúde (ACES) da respetiva área de intervenção, em articulação com o hospital da área 

de referência”. 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131981889/details/maximized?serie=II&day=2020-04-19&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131981889/details/maximized?serie=II&day=2020-04-19&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130835147/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132136109/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132136078
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132136109/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132136078
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132242492/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132242483
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132242492/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=132242483
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332497/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-23&date=2020-04-01&dreId=132332495
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332497/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-23&date=2020-04-01&dreId=132332495
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332497/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-23&date=2020-04-01&dreId=132332495
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132431522/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-04-24&date=2020-04-01&dreId=132332544
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     » Norma nº 011/2020 de 18/04/2020 
 
        COVID-19: Fase e Mitigação - Saúde Mental 
 

 
 

» Recomendações da DGS para ajudar crianças e adolescentes em período 
de isolamento 

Recomendações para ajudar crianças e adolescentes em período de isolamento. 
Vídeo informativo da DGS que pode ver aqui: https://youtu.be/dkYBTvoeEvA 

 

Candidatura ao Reconhecimento Práticas RS 
e Sustentabilidade I 6ª Edição 
 
Podem candidatar-se ao Reconhecimento de 
Práticas em RS e Sustentabilidade organizações 
dos setores público e privado, com e sem fins lu-
crativos. 
Condições e regulamento aqui 
 

 
 
 
 
 

 

Covid-19 
Chatbot  I  Assistente Virtual da Segu-
rança Social 
 
Uma iniciativa do Instituto de Informática e do Ins-
tituto da Segurança Social, em parceria com a 
startup portuguesa HiJiffy. 
 
"Olá! Eu sou um assistente virtual. Como posso 
ajudar?". Esta é a pergunta do chatbot, que passa 
a disponibilizar informação sobre a COVID-19 e 
os contactos da Segurança social. Ao optar pela 
opção "COVID-19", o utilizador terá acesso a um 
conjunto de medidas de apoio aprovadas pelo 

Governo, em seis áreas. 

 
 
 

 

UDIPSS-Santarém 
Formação on-line certificada - Gestão de RH nas IPSS em tempos de crise 
 
Dias: 29 e 30 do corrente, das 14 às 16 horas 
As sessões, decorrerão através da plataforma Zoom, sendo este workshop interactivo 
As inscrições devem efetuadas até às 15h00 da próxima 3ª feira (28/4), para este endereço de mail: udipss-

santarem.formacao@gmail.com ou  aqui 
 
 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0112020-de-18042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0112020-de-18042020-pdf.aspx
https://youtu.be/dkYBTvoeEvA
http://praticasrs.apee.pt/candidaturas
https://chatbot.seg-social.pt/
https://chatbot.seg-social.pt/
mailto:udipsssantarem.formacao@gmail.com
mailto:udipsssantarem.formacao@gmail.com
https://forms.gle/kyY3htuZVVKHq9zS9
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Bolsa de Disponíveis para IPSS  
 
A UNITATE – Associação de Desenvolvimento da 
Economia Social acaba de criar uma Bolsa de 
Disponíveis para IPSS., que tem como principal 
propósito ser um elo facilitador entre a disponibili-
dade demonstrada pelos cidadãos para presta-
rem trabalho socialmente útil (quer em regime de 
voluntariado quer através de trabalho remune-
rado) e as necessidades de recursos humanos 
das instituições sociais, promovendo o encontro 

entre a procura e a oferta de trabalho/voluntari-
ado. 
Os cidadãos que pretendam apresentar a sua dis-
ponibilidade deverão realizar a respetiva inscrição 
online, através do link https://unitate.type-
form.com/to/aNoBPe. 
 
 
 
“Coimbra a brincar” é adiado para 2021 e 
lança concurso de brincadeiras em casa 
 

A Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 
(APCC) e os seus parceiros na organização do 
“Coimbra a Brincar” decidiram adiar a próxima 
edição deste evento, prevista para o final de maio, 
para o ano de 2021. 
No entanto, com o objetivo de não deixar de pas-
sar a mensagem de que o brincar é uma atividade 

benéfica para todas as idades e uma fonte de pra-
zer, alegria e aprendizagem, o “Coimbra a Brin-
car” vai lançar já esta semana um concurso de 
brincadeiras em casa, aberto à participação de to-
dos. 
Mais informações aqui 

 
 
 
 

 
 
 

"Estado fiscaliza muito mais do que acompanha" 
os lares, afirma Lino Maia  

... pelo Ministério da Saúde, afirmou o presidente 

da Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade (CNIS), padre Lino Maia, ao PÚ-

BLICO ... 

COVID-19: Estrutura de Coordenação Regional do 
Alentejo em reunião para definir estratégias e ...  
Rádio Campanário  

... da Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade; Manuel Caldas de Almeida, repre-

sentante da União das Misericórdias Portugue-

sas; . 

 
 
 
Disponibilização de link com utilidade 
Centro Nacional de Cibersegurança – https://www.cncs.gov.pt/recursos/boas-praticas/  
 
Site onde se divulga um conjunto de boas práticas a utilizar no âmbito do trabalho a partir de casa, desde o 
contexto de aulas não presenciais até reuniões, passando por cuidados a ter no download de apps e outros 
comportamentos defensivos que devem ser adotados especialmente neste período. 

 

https://unitate.typeform.com/to/aNoBPe
https://unitate.typeform.com/to/aNoBPe
https://www.apc-coimbra.org.pt/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2020/04/21/politica/noticia/estado-fiscaliza-acompanha-lares-afirma-lino-maia-1913032&ct=ga&cd=CAEYACoTNjQ0MTkyODc3NzcwNjk4NDk0ODIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGBUgiS-FRQVA-nwuKBiXgdV2rBjw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2020/04/21/politica/noticia/estado-fiscaliza-acompanha-lares-afirma-lino-maia-1913032&ct=ga&cd=CAEYACoTNjQ0MTkyODc3NzcwNjk4NDk0ODIZMzc0ZGYyM2ExMTAzZGEyMTpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNGBUgiS-FRQVA-nwuKBiXgdV2rBjw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocampanario.com/ultimas/regional/covid-19-estrutura-de-coordenacao-regional-do-alentejo-em-reuniao-para-definir-estrategias-e-encontrar-solucoes-202004211721&ct=ga&cd=CAEYAioTMjM0MDQyNDQ1MzE5ODc1NTIzODIbOGJjNjQwOGNjZmFmNDViMDpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFU2FkaJgaWmazrbqt6P-W5tSFEYw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://radiocampanario.com/ultimas/regional/covid-19-estrutura-de-coordenacao-regional-do-alentejo-em-reuniao-para-definir-estrategias-e-encontrar-solucoes-202004211721&ct=ga&cd=CAEYAioTMjM0MDQyNDQ1MzE5ODc1NTIzODIbOGJjNjQwOGNjZmFmNDViMDpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNFU2FkaJgaWmazrbqt6P-W5tSFEYw
http://cnis.pt:2095/cpsess6267050487/3rdparty/roundcube/#NOP
https://www.cncs.gov.pt/recursos/boas-praticas/


    

 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 5 

NOTÍCIAS À SEXTA 

24.04.2020 

.2019 

 

.2019 

 

 

 

COVID-19: APDP cria linha de atendimento telefónico para pessoas com diabetes 

A APDP criou uma linha de atendimento telefónico para prestar aconselhamento especializado a adultos 
(+18anos) com diabetes, evitar deslocações desnecessárias e reduzir a possibilidade de contágio no perí-
odo em que durar a pandemia de COVID-19, reforçando assim a comunicação com este grupo de risco. 

O número de telefone é o 21 381 61 61 e está disponível das 8.00h às 20.00h, incluindo fins de semana. 

 

CASES 
  Revista ES | Economia 

Social // Leituras &  
  Debates - Número 8 

(abril 2020) 
Já pode consultar online 
o oitavo número da Re-
vista ES 
http://www.revista-es.info/atual.html

 

 

 

Lino Maia 

SICAD reforça Linha VIDA 1414 – gratuita 
O Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos 
e nas Dependências (SICAD) reforçou o funciona-
mento da Linha VIDA 1414, alargando o período de 
atendimento em duas horas diárias – 10h00 às 20h00 
de segunda a sexta-feira. Pode contactar, tam-
bém, através do formulário » sicad.pt/PT/Cidadao/Li-
nhaVida/Duvidas/Paginas/default.aspx 

 

http://www.revista-es.info/atual.html
http://www.sicad.pt/PT/Cidadao/LinhaVida/Duvidas/Paginas/default.aspx
http://www.sicad.pt/PT/Cidadao/LinhaVida/Duvidas/Paginas/default.aspx

