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Portugal entra em Situação de Contingência no dia 15 de setembro
» Medidas para Portugal Continental

Índice

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas;
Legislação
Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h (com exceções);
Horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20h e as 23h, por deciSaúde-DGS
são municipal;
Em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por
Candidaturas
grupo;
Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e, a partir das
UDIPSS
20h, em todos os estabelecimentos (salvo refeições);
Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública;
Imprensa
Regresso às aulas em regime presencial, entre 14 e 17 de setembro:
Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária;
Diversos
Planos de contingência em todas as escolas;
Distribuição de EPIs;
Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos;
Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300m das escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo;
Brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos em lares;
Recintos desportivos continuam sem público.
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» Medidas para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto
Equipas em espelho
Escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial;
Desfasamento de horários
Horários diferenciados de entrada e saída;
Horários diferenciados de pausas e refeições;
Redução de movimentos pendulares.

Ação de Formação UFCD – Unidade de Formação de Curta
Duração (10746)
A CNIS informa que a inscrição na ação de formação UFCD-Unidade de Formação de Curta Duração (10746), subordinada ao tema “SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO SITUAÇÕES EPIDÉMICAS / PANDÉMICAS”, encontra-se temporariamente suspensa por termos atingido o número limite
de formandos nas primeiras 8 ações planeadas.
IPSS
Serão novamente abertas inscrições, em breve, para um segundo conjunto de 12
ações a desenvolver
posteriormente, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro.
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As UFCD´ s com uma duração de 25 horas serão realizadas a distância de acordo com o seguinte:
Imprensa
Sessões síncronas, com a duração de 8 horas através de vídeo conferência com recurso à plataforma Microsoft Teams
5
Sessões assíncronas, com uma duração de 17 horas com recurso à plataforma de Elearning
Diversos
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LEGISLAÇÃO
Despacho n.º 8553-A/2020 - Diário da República n.º 173/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-0904 142124837
Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado
da Educação
Prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio educativas aos alunos que, de acordo com as
orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma

Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
- Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.

Despacho n.º 8614/2020 - Diário da República
n.º 175/2020, Série II de 2020-09-08

Aviso n.º 13348-B/2020 - Diário da República
n.º 175/2020, 2º Suplemento, Série II de
2020-09-08
Consulta pública do projeto de regulamento do
apoio financeiro ao funcionamento das ONGPD
de âmbito genérico

Determina que receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas contra a
gripe, para a época gripal de 2020/2021, emitidas a partir de 1 de julho de 2020, são válidas
até 31 de dezembro do corrente ano

SAÚDE
DGS - Orientação nº 009-A/2020 de

07/09/2020
COVID-19: Fase de Mitigação: Procedimentos
para Estruturas Residenciais para Idosos
(ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados
Continuados (RNCCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas; instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco.

» Concurso Incorpora Portugal 2020
O Programa Incorpora é uma iniciativa impulsionada pela Fundação ”la Caixa”, cujo objetivo
consiste em contribuir para a inserção laboral
efetiva de pessoas em situação ou risco de exclusão social.
Candidaturas: até 9 de outubro de 2020
+ Informação aqui

DGS - Atribuição de apoios financeiros pela
DGS a pessoas coletivas sem fins lucrativos
Estão abertos 8 concursos para financiamento
de projetos no âmbito do Programa Nacional
para a Infeção VIH e SIDA e do Programa Nacional para as Hepatites Virais para entidades coletivas privadas sem fins lucrativos.
+ Informação aqui

» Prémios ao Valor Social 2020
A Fundación Cepsa convoca os Prémios ao Valor Social, uma iniciativa que pretende reconhecer e premiar projetos sociais que tenham como
propósito melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Poderão participar as entidades privadas sem
fins lucrativos que persigam fins de interesse
geral.
Candidaturas até 30 de setembro.
+ Informação aqui
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

URIPSS ALGARVE I ASSEMBLEIA GERAL
Dia: 19 Setembro 2020
Hora: 10H00
Local: Instituto D. Francisco Gomes, Faro
(Casa dos Rapazes)
Convocatória aqui

» Covid-19. DGS está a rever normas para lares
e estruturas de ...

IMPRENSA
que forma é que as organizações se podem
adaptar a ...

Covid-19. DGS está a rever normas para lares e
estruturas de acolhimento de crianças.

» Montepio Acredita Portugal Virtual Week: uma
semana a discutir o Empreendedorismo pós-Covid-19
Como vai ser o futuro da Economia Social em
Portugal? O que está a mudar no setor social e de

(O programa da “MAP Virtual Week” irá abordar, entre outros o tema “O papel da Economia Social no “novo Portugal”. Como vai
ser o futuro da Economia Social em Portugal? O que está a mudar no setor social
e de que forma é que as organizações se
podem adaptar a isso? Que importância
terá o setor social na construção de um
“novo Portugal”?)

DIVERSOS
Livro de Reclamações: Guia "Quem é Quem"
A Direção-Geral do Consumidor no âmbito das suas atribuições, entendeu oportuno e importante criar um
guia prático que identificasse de forma simples e clara as entidades competentes para tratar Reclamações
lavradas no âmbito do Livro de Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro na sua versão
atual).
O Guia informa também sobre a existência de diferentes livros de reclamações e respetivos regimes jurídicos, bem como da existência das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo e dos Centros
de Informação Autárquicos ao Consumidor existentes em Portugal.
Clique para ver:
» Guia Prático Quem é Quem no Livro de Reclamações
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Apresentação e Lançamento da Edição do Troféu Português do Voluntariado - Região Autónoma dos Açores

Dia: 15 de setembro de 2020 pelas 14.30h (Açores) e 15.30h (Portugal
Continental e RAM). O evento decorrerá na plataforma Zoom e as inscrições
podem ser feitas através deste formulário. No dia anterior ao evento, receberão o link do zoom para aceder à sessão.
Poderão encontrar toda a informação aqui, bem como o regulamento para
apresentação destas candidaturas, que decorrem entre 15 de setembro e 15
de outubro de 2020.

Prazo de candidaturas à 12ª Edição do Troféu Português do Voluntariado
foi alargado até ao dia 15 de outubro de 2020

.

Para se candidatar:
1- Conheça o regulamento
2- Faça a sua inscrição aqui
3- Descarregue aqui a declaração para utilização de imagem
4- Envie toda a documentação adicional para geral@convoluntariado.pt
Poderão encontrar toda a informação aqui.

Lino Maia
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