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A mensagem de Francisco para o 54.º Dia Mundial da Paz 
tem como título ‘A cultura do cuidado como percurso para a paz’ 

 

 

 
 
  
Saúde  

 
Portaria n.º 298-B/2020 - Diário da República n.º 248/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-23 
Procede à criação e estabelece a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 (PNV 
COVID-19) através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
Portaria n.º 302/2020 - Diário da República n.º 249/2020, Série I de 2020-12-24 
Procede à terceira alteração da 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, um regime extraordinário de majoração das 
bolsas mensais do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+), bem 
como um incentivo de emergência à substituição de trabalhadores ausentes ou temporariamente impedidos 
de trabalhar nos equipamentos sociais de saúde. 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197945/details/maximized?serie=I&day=2020-12-23&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197940/details/maximized?serie=I&day=2020-12-24&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/normal?l=1


    

 

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 2 

NOTÍCIAS À SEXTA 

01.01.2021 

 

.2019 

 

.2019 

 
 
NOVAS alterações - Apoio ao reforço de Emergência de Equipamentos 
Sociais e de Saúde (MAREESS) 
 
Medida passa a vigorar até 30 de junho de 2021 
 

Com a publicação da Portaria n.º 302/2020, de 24 de de-
zembro foram aprovadas alterações à medida de Apoio 
ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de 
Saúde (MAREESS) criada pela Portaria n.º 82-C/2020, de 
31 de março, na sua redação atual para assegurar a ca-
pacidade de resposta das instituições públicas e do se-
tor solidário com atividade na área social e da saúde, 
nomeadamente serviços de saúde, hospitais, lares ou 
estruturas residenciais para pessoas idosas e pessoas 
com deficiência e incapacidade. 

Neste contexto, e para continuar a garantir a estabili-

dade na resposta ao setor social e solidário foi prorro-

gado o prazo da MAREESS até ao final do 1.º semestre 

de 2021. 

Foram também estabelecidas novas condições para o 

estabelecimento de parcerias com os centros de inves-

tigação e as instituições do ensino superior que desen-

volvam projetos de contenção da propagação da do-

ença COVID -19, designadamente em equipamentos so-

ciais e de saúde, ou projetos de capacitação de estudan-

tes de ensino superior no âmbito da resposta de emer-

gência para equipamentos sociais e de saúde. 

Foi eliminado o limite de idade dos destinatários e fo-

ram também clarificadas as normas aplicáveis aos direi-

tos dos destinatários colocados nas entidades, designa-

damente no que respeita à alimentação, bem como in-

troduzidos novos procedimentos de modo a agilizar e 

flexibilizar a aprovação e a prorrogação dos projetos, re-

forçando assim a celeridade das respostas em situação 

de emergência. 

Mais informações na página da medida no portal do 

IEFP no menu Apoios> ATIVAR.PT ou no portal iefpon-

line.                                                                   Fonte: site IEFP 

            

Finanças 
 
Despacho n.º 12607/2020 - Diário da República 
n.º 250/2020, Série II de 2020-12-28  
Aprova as tabelas de retenção na fonte, para vigo-
rarem durante o ano de 2021, para os titulares de 
rendimentos do trabalho dependente e de pensões, 
residentes na Região Autónoma dos Açores 

Portaria n.º 300/2020 - Diário da República n.º 
249/2020, Série I de 2020-12-24 
Aprova a Declaração Modelo 10 - Rendimentos 
e retenções - Residentes, e respetivas instru-
ções de preenchimento. 

 
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social e Saúde 
 
Portaria n.º 307/2020 - Diário da República n.º 
252/2020, Série I de 2020-12-30 
Aprova um regime excecional e temporário de 
pagamento dos cuidados de saúde e de apoio 
social prestados nas unidades de internamento 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados, decorrente dos ajustamentos organi-
zacionais motivados pela pandemia de COVID-
19 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
Portaria n.º 309/2020 - Diário da República n.º 
253/2020, Série I de 2020-12-31 
Prorrogação da suspensão de verificação do re-
quisito de não existência de dívidas de entida-
des candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., 
para a aprovação de candidaturas e realização 
de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, 
I. P., às respetivas entidades, no âmbito das me-
didas de emprego e formação profissional em vi-
gor, determinado através da Portaria n.º 94-
B/2020, de 17 de abril, e prorrogado pela Porta-
ria n.º 184/2020, de 5 de agosto 
  

https://dre.pt/application/file/a/152198024
https://dre.pt/application/file/a/152198024
https://dre.pt/application/file/a/130956300
https://dre.pt/application/file/a/130956300
https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=mareess-apoio-ao-reforco-de-emergencia
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medApoioReforcoEmergencia/overview.jsp
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medApoioReforcoEmergencia/overview.jsp
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152173755/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-28&date=2020-12-01&dreId=152173750
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152173755/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-28&date=2020-12-01&dreId=152173750
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197938/details/maximized?serie=I&day=2020-12-24&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152197938/details/maximized?serie=I&day=2020-12-24&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512126/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512126/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639811/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639811/details/maximized
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Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 106-A/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 252/2020, 3º Suplemento, Série I de 
2020-12-30 
Altera as medidas excecionais e temporárias re-
lativas à pandemia da doença COVID-19 
 
Decreto-Lei n.º 107/2020 - Diário da República 
n.º 253/2020, Série I de 2020-12-31 
 
Altera as medidas excecionais de proteção dos 
créditos das famílias, empresas, instituições par-
ticulares de solidariedade social e demais entida-
des da economia social, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do 
Trabalho e da Formação Profissional 
 
Despacho n.º 12655-A/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 252/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-12-30  
Determina que os planos de formação previstos 
na alínea a) do n.º 5 do artigo 4.º e no artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na 
sua redação atual, que se encontrem em execu-
ção a 31 de dezembro de 2020, podem ser con-
cluídos após essa data. 
 

Assembleia da República 
 
Lei n.º 75-D/2020 - Diário da República n.º 
253/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-
31152637736 
Renovação da imposição transitória da obrigatori-
edade do uso de máscara em espaços públicos, 
prorrogando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 
27 de outubro 

Lei n.º 75-B/2020 - Diário da República n.º 
253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
31152639825 
Orçamento do Estado para 2021 
 
Lei n.º 75-C/2020 - Diário da República n.º 
253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-
31152639826 
Lei das Grandes Opções para 2021-2023 

 

 

 
 
Nova página dedicada à vacinação contra a COVID-19 
 
Está disponível uma nova página dedicada à vacinação contra a COVID-
19, com informações sobre o Plano de Vacinação, as diferentes fases ou 
um simulador para cada cidadão ter uma previsão da data em que será 
vacinado.  
Este portal foi lançado pelo Governo em estreita articulação com a task-

force, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), e está 
online no microsite COVID-19 e no portal Estamos On, que podem ser consultados aqui e aqui. 
 

» Norma nº 021/2020 de 23/12/2020 sobre a Campanha de Vacinação contra a COVID-19: Vacina COMIR-

NATY® 
 
DGS usa contos de fadas para ensinar crianças a gerir conflitos e angústias 
 

» Covid-19 | Vacinação nos Lares 

DGS garante que o processo vai seguir “critérios transparentes” 
 
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639821/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639802/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639802/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512133/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-30&date=2020-12-01&dreId=152512131
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512133/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-30&date=2020-12-01&dreId=152512131
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152512133/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-30&date=2020-12-01&dreId=152512131
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637736/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637736/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152637736/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146435561/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639825/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639826/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639826/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639826/details/maximized
https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/
https://covid19estamoson.gov.pt/vacinacao-covid19/
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0212020-de-23122020-pdf.aspx
https://www.sns.gov.pt/noticias/2020/12/29/covid-19-vacinacao-nos-lares/
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  UIPSSDB-Bragança 
 

Vai realizar-se no dia 7 de janeiro de 2021, pelas 15 horas, via plataforma Zoom,           
um workshop sobre "O novo regime das mensalidades nas respostas so-
ciais – com as alterações introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado": 

- As creches e o novo regime da gratuitidade das comparticipações familiares 
- Âmbito de aplicação e respetivo procedimento 
- Regime aplicável às restantes respostas sociais 

Devem os interessados em participar no referido workshop, manifestar interesse respondendo a este email: 
uipssdb@gmail.com 

 

 

Dia do Roupeiro 

Dia: 5 de janeiro, na Casa das Glicínias, Rua de Contumil, 107, Campanhã, cidade do Porto, 

entre as 11h e as 15h 

Iniciativa da “Benéfica e Previdente” 

Doação de roupas a pessoas em situação de carência económica. 

 

 
Workshop "A Gratuitidade da Frequência de Creche - Condições Específicas 
& Implicações" 
 
Dia: 6 de janeiro, entre as 14:30 – 16:30, via zoom 

Promovido pela UNITATE - Social Economy Network no âmbito da Rede ipss.pt 
Inscrição: https://unitate.typeform.com/to/HwJPgHzF 
 
 
 
 

 
Vacinação arranca em cerca de 150 lares de 25 
concelhos com alto risco de contágio 
Até esta terça-feira à tarde, nem o presidente 
da Confederação Nacional das Instituições 
de Solidariedade Social (CNIS), Lino Maia, 
nem o ... 
 
 

 
Mais de 1.400 trabalhadores de lares vão rece-
ber formação ... 
Pandemia de Covid-19. Mais de 1.400 trabalha-
dores de lares vão receber formação em gestão 
de surtos.  
» Formação de gestão de surtos em lares ar-
ranca em todo o País, Nota à Comunicação Social 

do MTSSS  

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 IMPRENSA 

http://ipss.pt/
https://unitate.typeform.com/to/HwJPgHzF
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2020/12/29/sociedade/noticia/vacinacao-arranca-cerca-150-lares-25-concelhos-alto-risco-contagio-1944579&ct=ga&cd=CAEYASoUMTI3MTEzNzcyNzkyMjU4NDgxMDcyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHf1xXUJKF8fZi9wzy8Eq4QGDIK9g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2020/12/29/sociedade/noticia/vacinacao-arranca-cerca-150-lares-25-concelhos-alto-risco-contagio-1944579&ct=ga&cd=CAEYASoUMTI3MTEzNzcyNzkyMjU4NDgxMDcyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHf1xXUJKF8fZi9wzy8Eq4QGDIK9g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.pt/2020/12/29/sociedade/noticia/vacinacao-arranca-cerca-150-lares-25-concelhos-alto-risco-contagio-1944579&ct=ga&cd=CAEYASoUMTI3MTEzNzcyNzkyMjU4NDgxMDcyGTM3NGRmMjNhMTEwM2RhMjE6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHf1xXUJKF8fZi9wzy8Eq4QGDIK9g
https://rr.sapo.pt/2020/12/30/pais/mais-de-1400-trabalhadores-de-lares-vao-receber-formacao-em-gestao-de-surtos/noticia/220541/
https://rr.sapo.pt/2020/12/30/pais/mais-de-1400-trabalhadores-de-lares-vao-receber-formacao-em-gestao-de-surtos/noticia/220541/
https://rr.sapo.pt/2020/12/30/pais/mais-de-1400-trabalhadores-de-lares-vao-receber-formacao-em-gestao-de-surtos/noticia/220541/
https://rr.sapo.pt/2020/12/30/pais/mais-de-1400-trabalhadores-de-lares-vao-receber-formacao-em-gestao-de-surtos/noticia/220541/
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQwMgYAGCk%2fZAUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQwMgYAGCk%2fZAUAAAA%3d
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Teatro " O Natal no Convento da Arrábida" 
De forma a que a peça pudesse ser acessível a pessoas com Deficiência Auditiva e Visual, o Município de 
Palmela incorporou, com o apoio da Associação Bengala Mágica, a audiodescrição e a língua gestual por-
tuguesa, na mesma, constituindo-se este, como um passo em frente para o direito e acesso à cultura para 
todos os cidadãos. 
Links de acesso à visualização desta Peça de Natal: 
  
https://youtu.be/vpz00eoDia4 (Língua gestual portuguesa) 
https://youtu.be/RuAOHBB-4pk (audiodescrição) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 
intervenção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obriga-
ções 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 

accountability (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 divulga-
ção online 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 Economia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, fi-
nanceira e económica; 

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 

 

https://youtu.be/vpz00eoDia4
https://youtu.be/RuAOHBB-4pk
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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Vencedores do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2020 

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) divulga os vencedores do 
Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2020. 

 
                                                                                                                       

 

 

              Com Fé, Esperança, Amor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 

https://www.cases.pt/27908-2/

