
    

 

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 1 

NOTÍCIAS À SEXTA 

08.05.2020 

.2019 

 

.2019 

  

             

 

 

 

 

    »  Documentação 

        A partir desta página acede a listagens de Legislação, Formulários e 
Comunicados relativos ao tema COVID-19 / coronavírus 

o Legislação 
o Formulários 
o Comunicados 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros  

Decreto-Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 
85-A/2020, Série I de 2020-05-01 
 
Altera as medidas excecionais e temporárias relati-
vas à pandemia da doença COVID-19 

 

Declaração de Retificação n.º 18-C/2020 - Diário 
da República n.º 87/2020, 1º Suplemento, Série I 
de 2020-05- 
Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que altera 
as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19, publicado no Diá-
rio da República, 1.ª série, n.º 85-A, de 1 de maio 
de 2020 

 
Decreto-Lei n.º 20-C/2020 - Diário da República 
n.º 89/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-
07 
  
Estabelece medidas excecionais de proteção so-
cial, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 
(Artigo 3.º - Simplificação do acesso ao rendimento social de in-
serção;  
«Artigo 6.º - Ficam suspensos os limites estabelecidos para a 
realização de trabalho extraordinário ou suplementar – IPSS e 
demais entidades da economia social ) 

 
 

 
Despacho n.º 5373-B/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 90/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-05-08  
  
Designa as autoridades que coordenam, ao nível 
das regiões do território continental, a execução 
da situação de calamidade declarada pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 
30 de abril 
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LEGISLAÇÃO 

 

 

https://covid19estamoson.gov.pt/documentacao/legislacao/
https://covid19estamoson.gov.pt/documentacao/formularios/
https://covid19estamoson.gov.pt/documentacao/comunicados/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883356/details/maximized?serie=I&day=2020-05-01&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132883356/details/maximized?serie=I&day=2020-05-01&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064189/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064189/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133064189/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132883356/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318889/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318889/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133318889/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133318886
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Assembleia da República 
 
Lei n.º 13/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série I de 2020-05-07 
Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da do-
ença COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do Estado 
para 2020. 
Extracto: 
2 - Aos membros do Governo designados no número anterior incumbe: 
b) A articulação e interlocução com as autarquias locais e as diversas entidades dos setores social e 
económico na respetiva NUT II; 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 20-03-13 
 
Artigo 18.º 

  Prazos de realização de Assembleias Gerais 
 

 
As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que devam ter 
lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020. 
 
 
 

» Informação nº 010/2020 de 08/05/2020 
 

COVID-19: Fase de Mitigação - Migrantes e Refugiados 
 
 

 

 

 

 

 

UDIPSS-Aveiro 
 
Sessão de formação em formato web, sobre  
a “Reabertura das Respostas Sociais das 
Instituições - Regras e Procedimentos a Ado-
tar” 
 
Dia: 13 de maio, com início às 15h00 
Informação completa sobre a sessão de forma-
ção aqui 

UIPSS-Coimbra   
Distribuição de luvas e viseiras 

Esta semana, durante os dias 4 e 5 

de maio a UIPSS-COIMBRA distri-

buiu a 37 IPSS associadas, material 

de proteção nomeadamente, luvas e 

viseiras oferecidas com a colabora-

ção da CNIS.

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

PEDEPE - Programa de Ex-

pansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar  

Candidatura para compensação 

remuneratória dos Educadores 

de da Rede Solidária (IPSS, Mu-

tualidades e Misericórdias) 

+ informações aqui 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250481/details/maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/130243053.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0102020-de-08052020.aspx
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Sessão-de-formação.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Sessão-de-formação.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informa%C3%A7%C3%A3o-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informação-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informação-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informação-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informação-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019.pdf
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» Ciclo de Webinars I Médicos Sem Fronteiras 
Tema: Serviço de Apoio Domiciliário: Medidas 
de prevenção adaptadas 

Dia: 11 de maio, às 14h00 

Esta sessão versará a deteção precoce de caso, o 
equipamento de proteção individual adequado a 
cada atividade geriátrica, os cuidados a ter na higi-
ene e desinfeção no domicílio, circuito adequado 
no regresso ao lar respeitando as zonas limpa e 
contaminada. 

Link para Inscrição e informações: 
https://msfcovid19.org/webinar-servico-de-apoio-
domiciliario-medidas-de-prevencao-adaptadas/ 
 

 

 

 

 
 
Instituições na “linha vermelha”. CNIS apela a re-
visão de acordos com Governo  
Padre Lino Maia alerta para risco de implosão 
das instituições de solidariedade e revela à Re-
nascença que 40% das associadas já apresen-
tam ... 
 
 

 
Receio de contágio nesta fase inicial de abertura 
deverá levar muitos pais a permanecerem em ...  

... presidente da direcção da União Distrital das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social 

de Braga (UDIPSS) confirma que nesta primeira 

fase ... 

 
 

 

 

» Prevenção de Quedas – Idosos 

Cartaz A2 
Desdobravel A4 
Video  (https://assets.adobe.com/pu-
blic/df5aa38b-7093-4a92-6729-06eee8bfff13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Europa celebra-se 'online' com atividades culturais e debates 

Para celebrar o Dia da Europa, este sábado, dia 9, as representações portuguesas do Parlamento Europeu 

e da Comissão Europeia prepararam um conjunto de atividades online com concertos, filmes, debates e 

muita arte.

Lino Maia 

DIVERSOS 

 

 

https://msfcovid19.org/webinar-servico-de-apoio-domiciliario-medidas-de-prevencao-adaptadas/
https://msfcovid19.org/webinar-servico-de-apoio-domiciliario-medidas-de-prevencao-adaptadas/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2020/05/05/religiao/instituicoes-na-linha-vermelha-cnis-apela-a-revisao-de-acordos-com-governo/noticia/191721/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAzOTE1NjI4ODE1NzM5NjIxNjEyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFJDkMvkUME8xLZyTYHl0oJ5L4u-A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2020/05/05/religiao/instituicoes-na-linha-vermelha-cnis-apela-a-revisao-de-acordos-com-governo/noticia/191721/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAzOTE1NjI4ODE1NzM5NjIxNjEyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFJDkMvkUME8xLZyTYHl0oJ5L4u-A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://correiodominho.pt/noticias/creches-abrem-no-proximo-dia-18-mas-com-um-numero-reduzido-de-criancas/124347&ct=ga&cd=CAEYACoTMTY4NzkwMTE5NzIzODA5NDAzMDIZZTUxZWZjZWMyYTMyZDFhZDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEXt0Ziuz80_oNaLnUJlnGOnhmB4A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://correiodominho.pt/noticias/creches-abrem-no-proximo-dia-18-mas-com-um-numero-reduzido-de-criancas/124347&ct=ga&cd=CAEYACoTMTY4NzkwMTE5NzIzODA5NDAzMDIZZTUxZWZjZWMyYTMyZDFhZDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEXt0Ziuz80_oNaLnUJlnGOnhmB4A
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Cartaz-A2.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Desdobravel-A4.pdf
https://assets.adobe.com/public/df5aa38b-7093-4a92-6729-06eee8bfff13
https://assets.adobe.com/public/df5aa38b-7093-4a92-6729-06eee8bfff13
https://www.portugal2020.pt/content/dia-da-europa-celebra-se-online-com-atividades-culturais-e-debates

