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Dia: 18 de julho

Local: Centro Pastoral Paulo VI, Fátima 
 
Convocatória aqui

 

Nota: 
 
 A Assembleia Geral e a reunião do Conselho Geral será presencial.  
     Cada IPSS/UDIPSS/Federação deverá fazer-se representar por apenas 
     uma pessoa. 
 
 No âmbito do Covid-19 e em conformidade com as orientações da DGS, recomenda-se o uso de más-

caras e das medidas de distanciamento social.

  

  
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 162/2020 - Diário da República n.º 125/2020, Série I de 2020-06-30 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, que criou a medida de Apoio ao 
Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde 
 

Assembleia da República 

 

Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 

126/2020, Série I de 2020-07-01136990466 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as me-
didas excecionais e temporárias na área da edu-
cação, no âmbito da pandemia da doença CO-
VID-19 

Lei n.º 21/2020 - Diário da República n.º 

127/2020, Série I de 2020-07-02137022369 
Assegura formação obrigatória aos magistrados 
sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança,  

 

 
procedendo à quarta alteração à Lei n.º 2/2008, 
de 14 de janeiro, que regula o ingresso nas ma-
gistraturas, a formação de magistrados e a natu-
reza, estrutura e funcionamento do Centro de Es-
tudos Judiciário 

Resolução da Assembleia da República n.º 

34/2020 - Diário da República n.º 128/2020, 

Série I de 2020-07-03137126899 
Recomenda ao Governo que crie um grupo de 
recrutamento na área da intervenção precoce na 
infância

 Planeamento 
 

Portaria n.º 163/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01136990470 
Procede à sétima 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 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/07/Convocat%C3%B3ria-AG-18.07.2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136900602/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990466/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990466/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137022369/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137022369/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/386626/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137126899/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137126899/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137126899/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990470/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
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» Esclarecimento da DGERT e da ACT sobre férias gozadas durante  
   o período de aplicação do “lay-off”   

   Ler mais … 

 
» Orientação nº 033/2020 de 29/06/2020 

COVID-19: Sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) 
nas Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde  

 

» Orientação técnica N.º 1/2020-DGSS  

 Circular Técnica nº1_2020 - Subsidio de Educação Especial (SEE) Presta-

ção de Apoio Individual à Distância 

 
 

 

 
 
 
 
 

UDIPSS-BRAGA 
Assembleia Geral Ordinária  
 
Dia: 9 de julho às 16h30 no auditório Prof. Manuel Isidro Alves da Faculdade de Fi-
losofia e Ciências Sociais da UC de Braga 
Ordem de trabalhos: Apreciação e Aprovação do Relatório de Atividades e Contas 
do Exercício de 2019; apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório 
e contas do exercício e aprovação do relatório e contas do ano 2019. 

 
 
UDIPSS-SETÚBAL  

No dia 22 de junho pelas 14h realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, face à 

conjuntura e por motivos de segurança, cumprindo com o afastamento social im-

posto pela pandemia, foi necessário encontrar um local para a realização da as-

sembleia, desta forma a Fundação COI, nossa associada, disponibilizou amavel-

mente as suas instalações que se situam no Parque Industrial do Vale do Alecrim 

no Pinhal Novo. O resultado positivo das contas, espelhado no Relatório de Ativi-

dades e Contas de 2019 foi, como resolução, aprovado por unanimidade pelos presentes." 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de necessidades 
 
A CNIS solicita às suas instituições cujas respostas abranjam população refugiada, migrante ou 
estrangeira em geral que lhe façam chegar uma possível manifestação de interesse em 
beneficiar de formação na área do Português língua não materna. As manifestações de 
interesse deverão ser dirigidas ao email cc.administrativo@cnis.pt no decurso das próximas 
duas semanas. 

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Paginas/EsclarecimentodaDGERTedaACTsobrefériasgozadasduranteoperíododeaplicaçãodo“lay-off”.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Paginas/EsclarecimentodaDGERTedaACTsobrefériasgozadasduranteoperíododeaplicaçãodo“lay-off”.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0332020-de-29062020-pdf.aspx
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/07/Circular-Técnica-nº1_2020-Subsidio-de-Educação-Especial-SEE-Prestação-de-aApoio-Individual-à-Distânicia.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/07/Circular-Técnica-nº1_2020-Subsidio-de-Educação-Especial-SEE-Prestação-de-aApoio-Individual-à-Distânicia.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/07/Foto-Assembleia-Geral-Ordinária-UDIPSS-de-Setúbal.jpg
mailto:cc.administrativo@cnis.pt
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Igreja/Estado: Atualização dos contratos entre o 
Governo e as IPSS foi um «bom acordo»  
O padre Lino Maia, presidente da Confederação 
Nacional das Instituições de Solidariedade, deseja 
para o futuro «trabalho para todos, rendimento ... 
 
 
 
 
 
 

 
Governo vai simplificar licenciamento de lares -  

A ministra da Segurança Social anuncia mais 
apoios para o setor social. Ana Mendes Godinho 
conta que as aulas sejam presenciais no ... 
 
Dirigente da União das IPSS do distrito preocu-
pada com possível segunda vaga do vírus  
Deve evitar-se ao máximo o contacto entre as 
pessoas que estão institucionalizadas nas IPSS e 
o resto da comunidade: a consideração é de 
Paula ..

» Relatório de avaliação da Atividade das CPCJ 2019 

No ano 2019, foram acompanhados 68.962 crianças e jovens pelas 310 comissões de 
proteção de crianças e jovens (CPCJ) do país, um aumento de 14% face a 2018 
(60.493), mas abaixo dos números de anos anteriores. Número de comunicações rece-
bidas sobre eventuais situações de perigo também aumentou, passando para 43.796, 
mais 12% face a 2018 (39.053). 
O Relatório pode ser consultado aqui 
 

 

» Guia de intervenção integrada junto de crianças ou jovens vítimas de violência 
doméstica 

Em 2019, foram recebidas nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
um total de 43.796 comunicações,12.645 das quais na categoria de perigo por VD, o 
que representa um aumento de 8,9 pontos percentuais face à proporção de comunica-
ções na categoria VD no total de comunicações às CPCJ verificada em 2015. 

Consulte o Guia. 

 

Lino Maia 

 DIVERSOS 
 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-estado-atualizacao-dos-contratos-entre-o-governo-e-as-ipss-foi-um-bom-acordo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM2NDcyNzYwNTkxMjU1NTcyNzcyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFjLzLXH0udBeZRU57jErGpa0lv4w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-estado-atualizacao-dos-contratos-entre-o-governo-e-as-ipss-foi-um-bom-acordo/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM2NDcyNzYwNTkxMjU1NTcyNzcyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFjLzLXH0udBeZRU57jErGpa0lv4w
https://rr.sapo.pt/2020/07/02/hora-da-verdade/governo-vai-simplificar-licenciamento-de-lares/artigo/198758/
https://rr.sapo.pt/2020/07/02/hora-da-verdade/governo-vai-simplificar-licenciamento-de-lares/artigo/198758/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://brigantia.pt/noticia/dirigente-da-uniao-das-ipss-do-distrito-preocupada-com-possivel-segunda-vaga-do-virus&ct=ga&cd=CAEYACoTODI3NTQ0MzgxMjU3MDk5MDMwNjIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHccbVIz-TheTHw0LOaJJ5sHovkVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://brigantia.pt/noticia/dirigente-da-uniao-das-ipss-do-distrito-preocupada-com-possivel-segunda-vaga-do-virus&ct=ga&cd=CAEYACoTODI3NTQ0MzgxMjU3MDk5MDMwNjIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHccbVIz-TheTHw0LOaJJ5sHovkVg
https://www.cnpdpcj.gov.pt/documents/10182/16406/Relat%C3%B3rio+Anual+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+da+atividade+das+CPCJ+do+ano+de+2019/e168c7fb-ddc8-4524-ba20-9511d8a5ae27
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=85f8d637-e802-46ff-b7d7-5be9e8a75d69

