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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CNIS 
 
 

Comunicado do Adiamento   aqui 
 

 
 

 
 

Compromisso de Cooperação 
 

Foi assinada no dia 13 de novembro de 
2020, a Adenda ao Compromisso de Co-

operação para o Setor Social e Solidário para o biénio 2019-2020, 
que pode ser consultada aqui 
 
 
 
 
 
 

 
Presidência do Conselho de Ministros 

Decreto do Presidente da República n.º 59-
A/2020, de 20 de novembro  
Renova a declaração do estado de emergência, 
com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 87-
A/2020, de 20 de novembro  
Autorização da renovação do estado de emergên-
cia 
 
Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

 
Declaração de Retificação n.º 47-B/2020 - Diário 
da República n.º 229/2020, 3º Suplemento, Série 
I de 2020-11-24 
Segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 
de novembro, da Presidência do Conselho de Mi-
nistros, que regulamenta a aplicação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da Repú-
blica 
 
Decreto-Lei n.º 99/2020 - Diário da República 
n.º 227-B/2020, Série I de 2020-11-22 
Altera as medidas excecionais e temporárias rela-
tivas à pandemia da doença COVID-19 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 

Portaria n.º 271/2020 - Diário da República n.º 229/2020, Série I de 2020-11-24 
Define as condições específicas do princípio da gratuitidade da frequência de creche, em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 146.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

LEGISLAÇÃO 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Adiamento-da-Assembleia-Geral.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Adenda-ao-Compromiso-de-Cooperação-para-o-Setor-Social-e-Solidário-biénio-2019-2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149106929/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149106929/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149106930/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149106930/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149103950/details/maximized?serie=I&day=2020-11-21&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149595359/details/maximized?serie=I&day=2020-11-24&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149595359/details/maximized?serie=I&day=2020-11-24&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149595359/details/maximized?serie=I&day=2020-11-24&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/149103950/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/149222346
https://dre.pt/application/file/a/149222346
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149220157/details/maximized?serie=I&day=2020-11-24&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
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Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
 
Despacho n.º 11739/2020 - Diário da República n.º 231/2020, Série II de 2020-11-26 
Determina que a aplicação da tolerância de ponto concedida pelo Governo, para os dias 30 de novembro e 
7 de dezembro de 2020, não pode comprometer a resposta à prestação de cuidados e assistência no âmbito 
da COVID-19, bem como a relativa a situações agudas e/ou urgentes e emergentes ou a prestação de 
cuidados que exijam continuidade e, ainda, a atividade assistencial já programada 
 

 Orientação nº 009A/2020 de 07/09/2020 atualizada a 21/11/2020 
 
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 jo-
vens em risco. 

 Viver em Tempo de COVID-19 SARS-cov-2  
 Manual da Ordem dos Médicos 
https://ordemdosmedicos.pt/om-manual-viver-em-tempo-de.../ 
https://ordemdosmedicos.pt/.../Manual_COVID19_OUTINV-5.pdf

 

 

 

 

 

 

UIPSS-Coimbra 

UIPSS - Coimbra 

Projeto de Formação Modular Certificada 

 »  Formação Modular Certificada – dezembro de 2020 

Inscrições a decorrer 

 

 » Resumo da formação UFCD que decorreu de 23 a 

    27 de novembro 

 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

UIPSS-Madeira 

Projeto “Adota um Avô” 

A UIPSS – Madeira irá implementar em par-

ceria com a Escola da APEL e que será co-

financiado pela Uni-ão Europeia o Projeto 

“Adota um Avô”, cujo objetivo principal é 

promover a melhoria das condições de vida 

e envelhecimento ativo de idoso. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149737893/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-26&date=2020-11-01&dreId=149707145
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-009-a2020-de-07092020-pdf.aspx
https://ordemdosmedicos.pt/om-manual-viver-em-tempo-de-covid-19/?fbclid=IwAR3rLUJmoQtcWQ8S7m4mf6pTxdnPQxQAR8MmVNqVYx8dfxWu6WVYDz-_63Y
https://ordemdosmedicos.pt/wp-content/uploads/2020/11/Manual_COVID19_OUTINV-5.pdf?fbclid=IwAR0DbMYaEZvARKyHnwVC1o0NnS0A0NP8IrdhtIiOtKhLS05aZM36R--NeUE
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/CNIS_Formações-dezembro-2020_-inscrições-a-decorrer.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/CNIS_Resumo-UFCD_-23-a-27-nov-2020.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/CNIS_Resumo-UFCD_-23-a-27-nov-2020.pdf
http://rotass.cnis.pt/projeto-adota-um-avo/
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UDIPSS - Aveiro 

Seminário online “Trabalho por Turnos e Escalas de Serviço 

(continuação) e Organização dos Tempos de Trabalho” 

Dia: 3 de Dezembro, das 09.30h às 12.30h 

Inscrições de demais informações aqui 

 

Seminário online "As Regras Gerais sobre o Âmbito de Aplica-

ção dos Contratos Coletivos de Trabalho em IPSS" 

Dia:14 de Dezembro, das 15h00 às 17h00  

Inscrições de demais informações aqui 

 

 

 

 

 

Dia do Roupeiro 

Dia: 30 de novembro, entre as 11h e as 15h, na Casa das Glicínias, Rua de Contumil, 

107, Campanhã 

Uma iniciativa da IPSS “a Benéfica e Previdente” 

 

Centro Comunitário da Quinta do Conde apoia diariamente mais de 600 agrega-
dos familiares 
 
A instituição quintacondense completa, neste mês de Novembro, os seus 33 anos de 
intervenção social “de pessoas para pessoas” 

Tendo sempre presente o objectivo de cooperar no apoio social à família e à comunidade, o Centro Comu-

nitário da Quinta do Conde completou, no dia 17, o seu 33º aniversário. Neste mês de comemoração mas 

também de constante adaptação, a equipa da instituição quintacondense faz um balanço destes anos de 

vida e fala a O SETUBALENSE sobre os desafios e mudanças que a pandemia de Covid-19 trouxe consigo. 

+ info aqui 

 
 
 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20202511-udipss_aveiro_-_trabalho_por_turnos_e_escalas_de_servico_continuacao_e_organizacao_dos_tempos_de_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventR9uQ1WeO
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20202511-udipss_aveiro_-_as_regras_gerais_sobre_o_ambito_de_aplicacao_do_contratos_coletivos_de_trabalho_em_ipss&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventyVXYkj2P
http://rotass.cnis.pt/centro-comunitario-da-quinta-do-conde-apoia-diariamente-mais-de-600-agregados-familiares/
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Famílias carenciadas devem receber valor 
pago pelas creches até ao final do ano  
O padre Lino Maia, da Confederação nacional 
das instituições sociais, admite que a devolu-
ção das verbas vai demorar algum tempo, mas 
espera ... 
 

 
Centro Incorpora  
APPACDM de Viseu  
O Programa incorpora destina-se a todas as 
pessoas maiores que se encontrem em situa-
ção ou em risco de exclusão social ou com 
maiores ... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoes-economia-
social 

 Contactos 

DIVERSOS 

 

 A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibilidade de usufruírem de um 

website institucional, que lhes proporcione uma maior aproximação com a comunidade, divulgar as suas áreas de inter-

venção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obrigações legais, e, 

por outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social. 

Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…  

Juntos, Somos IPSS 

Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da ac-

countability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação Nacional 

das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto o ISCAC - Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e tem como objetivos: 

1. Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham de website a divulgação on-
line da prestação de contas a que são obrigadas e de outra informação voluntária que cubra os aspetos sociais e 
económicos da sua atividade (Plataforma somosipss.pt); 

2. Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos stakeholders e ao Setor da Eco-
nomia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, financeira e eco-
nómica; 

3. Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do desempenho das IPSS. 

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Instituições. Saiba mais sobre 

somosipss.pt aqui e aqui!   Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com 

 

 IMPRENSA 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/familias-carenciadas-devem-receber-valor-pago-pelas-creches-ate-ao-final-do-ano-13073280.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODUyNDQ2NjQ0MTcwMzc4MjU2OTIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNF6s38cQOlUWg01kIZGerY2f6QEuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/familias-carenciadas-devem-receber-valor-pago-pelas-creches-ate-ao-final-do-ano-13073280.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODUyNDQ2NjQ0MTcwMzc4MjU2OTIZMzY5NjI3NTQyZjVmMjU5MDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNF6s38cQOlUWg01kIZGerY2f6QEuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.appacdmviseu.pt/centro-incorpora.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTM3MDgzNTM4OTgwMzUzNTY1NTIbOWJjNjkwOTUyODRmMWI0ZTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNHlNtijL-Oi6TtUp9E-AOaPv7aHfQ
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoes-economia-social
http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoes-economia-social
http://www.somosipss.pt/
https://www.tfa.pt/
http://www.somosipss.pt/
http://www.somosipss.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCG0RujALFcJ0GZB40brVZow
https://www.tfa.pt/
mailto:p.tfa.geral@gmail.com
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"Campanha Green Cork Escolas 2020/2021" 
 
Esta campanha visa recolher o máximo de rolhas de cortiça para reciclar, cujo produto final será a plantação 
de novas árvores, quanto mais rolhas reciclar mais árvores iremos plantar 

 
 
 

Lino Maia 

http://www.greencork.org/campanha/

