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Recomendação Páscoa
Havendo neste momento boas notícias relativamente à baixa incidência de
casos Covid19 nas ERPI e Lares Residenciais,
que reflete todo o trabalho conjunto feito e os cuidados preventivos adotados, é essencial que continuemos neste caminho.
É fundamental manter e reforçar todas as medidas de prevenção, utilizando
os equipamentos de proteção individual, mantendo os cuidados de higienização, afastamento e etiqueta respiratória, essenciais para proteger utentes
e profissionais.
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A semana da Páscoa que se aproxima é uma semana em que temos que estar alerta e reforçar todos os cuidados para que a situação de baixa incidência de Covid19 nas respostas residenciais se mantenha nos níveis
atuais e os reduza.
Reiteramos a necessidade imperiosa de restrição de números de contactos e de cumprimento das normas sanitárias em vigor com o objetivo de não colocar em risco as pessoas.
É neste sentido que vimos apelar a que se mantenham todas as regras de prevenção e de contenção nas visitas
e saídas, de modo a que possamos assegurar os atuais indicadores face à pandemia e garantir que utentes e
profissionais se encontram em segurança, recomendando a cada ERPI/Lar Residencial, uma avaliação realista
das suas condições físicas e dos Recursos Humanos afetos para a realização de visitas no seu espaço.
Desejando a todos e todas uma Páscoa feliz, despeço-me com consideração
Catarina Marcelino
Vice-Presidente do Conselho Diretivo
Instituto da Segurança Social, I.P.
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LEGISLAÇÃO

Presidência do Conselho de Ministros

Imprensa

Decreto-Lei n.º 22-D/20218
5
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19 na área da educação
Diversos
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2021
6
Estabelece medidas de apoio no âmbito da pandemia da doença COVID-19
Extracto:
7 - Reforçar o apoio ao setor social através da:
a) Prorrogação, até 30 de junho de 2021, do programa de testagem preventiva dos trabalhadores das
estruturas residenciais para idosos;
b) Extensão da vigência, até 31 de dezembro de 2021, dos apoios à integração de pessoas nos equipamentos sociais e de saúde, no âmbito da medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos
sociais e de saúde (MAREESS).
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Portaria n.º 70/2021
Regulamenta as condições gerais do edificado, os termos e as condições técnicas de instalação e de organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer a resposta social do Centro de Atividades e
Capacitação para a Inclusão (CACI)
Nota:
O CACI sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta social, devendo
entender-se como realizada ao CACI qualquer referência formal ao CAO em legislação dispersa ou documentação oficial.
Declaração e Renovação do Estado de Emergência:
» Declaração de Retificação n.º 9-B/2021
Retifica o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março,
da Presidência do Conselho de Ministros, que
regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República,
publicado do Diário da República, 1.ª série, n.º
50-A, de 13 de março de 2021

» Decreto do Presidente da República n.º 31A/2021
Renova a declaração do estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública
» Resolução da Assembleia da República n.º 90A/2021
Autorização da renovação do estado de emergência

SEGURANÇA SOCIAL
Relatório Acompanhamento Trimestral
Estatuto de Cuidador Informal:
- 1º Trimestre (1 de junho a 31 de agosto)
- 2º Trimestre (1 de junho a 30 de novembro)

» Aviso n.º POISE-39-2021-07
TO 3.33 - Programa de Parcerias para o
Impacto
Candidaturas de 16/03/2021 a 09/06/2021

» Circular Informativa Conjunta
DGS/Infarmed/INSA nº005/
/CD/100.20.200 de 19/03/2021
Portaria nº 56/2021, de 12
de março - Regime excecional
no âmbito da COVID-19:
Critérios de inclusão, operacionalização da utilização
e reporte de resultados dos autotestes.

» 14.ª Edição de Prémios de Boas Práticas
em Saúde “SNS em Transformação: Boas
práticas em tempos de Pandemia”
O período de receção das candidaturas decorre entre 22 março e 30 de abril
+ Info

» Norma nº 001/2021 de 14/01/2021 atualizada a
23/03/2021
Campanha de Vacinação contra a COVID-19: COVID-19
Vaccine MODERNA®
» DGS publica Manual sobre literacia para
promover a adesão à vacinação

» Candidaturas à 4ª edição do Selo Protetor
- Garantir Os Direitos Da Criança Em
Todos Os Contextos De Vida
Dirigido a creches, pré-escolar e escolas
ou outras instituições com respostas educativas.
+ Info
00000
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

5ª Edição da Ação Formativa
"A Contratação Pública e as IPSS"

I

via Zoom

Datas: 26, 27 e 30 de abril e 2 de maio, das 9h30 às 12h30
Objetivo: de dotar os participantes na implicação que o Código da Contratação Pública detém na vida das
IPSS. A formação objetiva preparar os formandos na condução de um procedimento de contratação pública.
A formação abordará as seguintes temáticas:
- A Contratação Pública e as IPSS
- As fases da Contratação Pública
- Tipologias de procedimentos
- A Tramitação dos procedimentos pré-contratuais
- A execução do contrato
- O regime contra-ordenacional
Serão disponibilizadas minutas referentes à Contratação Pública.
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfch2oKtFIQGv4vvkhzdZ46YdsEcFGCxKWInjn-

gIC-z_W6Wpg/viewform
+ Info

DIVERSOS
SICAD I Apresentação Pública do relatório da Avaliação Externa do Plano
Nacional para a
Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências
Dia: 30 de março de 2021, entre as 15h30m e as 17h30m
A sessão será realizada através da plataforma virtual WEBEX, e contará com a
presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e
do Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool,
João Goulão.
O acesso ao evento é feito através do seguinte link:
https://sicadpt.webex.com/sicadpt/onstage/g.php?MTID=e52837a7af11fbf178ab523213d498f74
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Curso avançado “Diálogo(s) e Deficiência(s): A construção de narrativas para a inclusão”.2019

Pretende provocar a reflexão crítica e escuta ativa, bem como desafiar a uma abordagem da deficiência
baseada numa nova cultura organizacional e social que provoque um modo de olhar e atuar centrado na
pessoa e não na deficiência.
Para saber mais sobre este curso consulte o respetivo site
https://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/dialogos-e-deficiencias-construcao-narrativas-parainclusao

Campanha “Primeiros Anos a Nossa Prioridade”
A Campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade pretende despertar e reforçar a
consciência da sociedade em geral e influenciar políticas e investimentos, no sentido
de reconhecer e valorizar a importância do desenvolvimento infantil nos primeiros
anos de vida como dimensão fulcral na construção de uma sociedade mais saudável
e sustentável.
Promovida em Portugal pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso (FNSBS),
a campanha, que tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, conta com a
CNIS como um dos parceiros.
Toda a informação sobre a campanha www.primeirosanos.com

Lino Maia
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