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  Reabertura de Respostas Sociais 

  
  Creches, Creches Familiares e Amas 
  
  Centros de Atividades Ocupacionais 
  
  Orientação nº 014/2020, de 21/03/2020 – DGS 
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza e 
desinfeção de superfícies em estabelecimentos de 
atendimento ao público ou similares 
  
 Orientação nº 006/2020, de 26/02/2020 – DGS 
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedi-
mentos de prevenção, controlo e vigilância em em-
presas 
  

  Norma nº 004/2020 
de 23/03/2020 atuali-
zada a 
25/04/2020 (NOVO) 
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Abordagem do 
Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2 
  
  Correta utilização da máscara 
  
  19 medidas Adaptar os locais de trabalho/Prote-
ger os trabalhadores, da ACT 
  
Manual - Volume 1 

 
  IPSS: 
 

Manual - Volume 1  - SAÚDE E ATIVIDADES DIÁRIAS  I Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da COVID-19 
 

Fonte: Segurança Social

 

 

A CNIS elaborou, na sequência da publicação de Orientação nº 025/2020 da DGS e  do “Guião Orien-

tador da Resposta Social Creche, Creche Familiar e Ama”, do MTSS e ISS,I.P, uma sistematização 

das orientações emanadas por estas entidades publicas, no sentido de apoiar as suas associadas 

na sua implementação.: 

» Sistematização Orientações Reabertura Creche Familiar 

» Sistematização Orientações Reabertura Creche 

» Esclarecimento de Dúvidas Reaberturas Creches e Creches Familiares 
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http://www.seg-social.pt/creches-creches-familiares-e-amas
http://www.seg-social.pt/centros-de-atividades-ocupacionais
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=evMGZtY7pRY
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17033048/19_MEDIDAS_ACT_Locais+Trabalho-280420.pdf/91bb20c0-db60-4fc1-b6aa-4c4566cee5cc
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17033048/19_MEDIDAS_ACT_Locais+Trabalho-280420.pdf/91bb20c0-db60-4fc1-b6aa-4c4566cee5cc
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17033048/ManualVOLUME1-1+%281%29.pdf/f9d3a821-775f-4c0f-9be7-677611d37982
http://www.seg-social.pt/instituicoes-particulares-de-solidariedade-social-ipss-
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17033048/ManualVOLUME1-1+%281%29.pdf/f9d3a821-775f-4c0f-9be7-677611d37982
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Sistematização-Orientações-Reabertura-Creche-Familiar.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Sistematização-Orientações-Reabertura-Creche.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/05/Esclarecimento-de-Dúvidas-Reaberturas-Creches-e-Creches-Familiares.pdf
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PEDEPE - Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar  

Candidatura para compensação remu-

neratória dos Educadores de da Rede 

Solidária (IPSS, Mutualidades e Miseri-

córdias) 

+ informações aqui 

M

a
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Trabalho, Solidariedade e Segurança  
Social e Saúde - Gabinetes das Ministras 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social e da Saúde 
 
Despacho n.º 5530/2020 - Diário da Re-
pública n.º 95/2020, Série II de 2020-05-
15 
Determina a realização de testes laboratori-
ais de diagnóstico da infeção por SARS-
CoV-2, pela metodologia RT-PCR, aos pro-
fissionais de creches que reiniciem a sua ati-
vidade profissional, face à necessidade de 
minimizar o risco de transmissão da infeção 
 

O Reconhecimento de Práticas em RS e Sustentabi-

lidade assenta em dois eixos de participação: 

EIXO I - Responsabilidade Social 

EIXO II - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes das 
Secretárias de Estado para a Cidadania e a Igual-
dade e da Ação Social  
 
Despacho n.º 5374/2020 - Diário da República n.º 
91/2020, Série II de 2020-05-11  
Aprova os modelos de instrumentos previstos no De-
creto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro, di-
ploma que regula as condições de organização e de 
funcionamento das estruturas de atendimento, das res-
postas de acolhimento de emergência e das casas de 
abrigo que integram a Rede Nacional de Apoio às Víti-
mas de Violência Doméstica
 
 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 20-H/2020 - Diário da República n.º 94/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-05-14 
Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 
 
 
6ª Edição I Reconhecimento de Práticas em RS  
e Sustentabilidade organizações dos setores pú-
blico e privado, com e sem fins lucrativos
 
Candidaturas abertas até dia 31 de maio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/04/Informa%C3%A7%C3%A3o-Abertura-Candidaturas-PEDEPE-2018_2019.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723388/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723388/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723388/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133528557
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321137/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133321134
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321137/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133321134
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723695/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01
https://www.apee.pt/agenda/259-reconhecimento-praticas-rs-e-sustentabilidade
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UDIPSS-Santarém 
Ciclo Formativo em Estado de Pandemia 
 
Ciclo formativo, composto por cinco sessões, uma por semana, através da plataforma Zoom, onde serão 
abordadas as temáticas propostas, havendo ainda uma abordagem à legislação publicada semanalmente. 
 
Temáticas a abordar: 

1a. Sessão - 21/5 - o regime de faltas e das férias 
no estado pandémico 
 
2a. Sessão - 26/5 -  regras legais da fase do des-
confinamento: imposições da DGS à abertura das 
respostas sociais encerradas 
 
 
 
 

3a. Sessão - 03/6 -  autonomia das instituições 
para o cálculo das mensalidades: o que fazer e 
quais os limites 
 
4a. Sessão - 09/6 -  o regime de teletrabalho: re-
gras cuidados e constrangimentos 
 
5a. Sessão - 17/6 -  organização de horários e de 
tempos de trabalho em momento de crise pandé-
mica 
 

As inscrições são limitadas e até às 15h00 do próximo do dia 20/5 para o email: udipsssantarem.forma-
cao@gmail.com  
Para consulta e inscrição podem aceder aqui 
 
 
 
 
 
CLDS 4 G - DIS + 
Projeto Desenvolver e Integrar na Sustentabilidade +, no Concelho de Bragança 
 
O Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, desde a primeira edição do CLDS, tem sido a entidade de 
direito privado sem fins lucrativos que atua na área do desenvolvimento social, a escolhida para coordenar 
e executar o Projeto CLDS. 
 

 

 

 
Covid-19 e lares de idosos  
Defendendo que o respeito pela dignidade e auto-
determinação é um imperativo tanto ético como 
social, Fernanda Daniel, investigadora no ... 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

SOS vizinho abre a porta às autarquias e às 
IPSS  
"Queremos oferecer as nossas mais-valias a 
autarquias, juntas de freguesias e outras orga-
nizações, como IPSS, que já tenham as pes-
soas ... 

 

http://rotass.cnis.pt/udipss-de-santarem-ciclo-formativo-em-estado-de-pandemia/?preview_id=33265&preview_nonce=582fc04669&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
mailto:udipsssantarem.formacao@gmail.com
mailto:udipsssantarem.formacao@gmail.com
https://forms.gle/CMq2fig6ShdpYMbC6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja_KeV7KvpAhW1BGMBHdGeD-kQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fexpresso.pt%2Fopiniao%2F2020-05-11-Covid-19-e-lares-de-idosos&usg=AOvVaw1u4J8j2ig45w5oK4eufOWP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja_KeV7KvpAhW1BGMBHdGeD-kQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fexpresso.pt%2Fopiniao%2F2020-05-11-Covid-19-e-lares-de-idosos&usg=AOvVaw1u4J8j2ig45w5oK4eufOWP
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/sos-vizinho-abre-a-porta-as-autarquias-e-as-ipss-12176733.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNDQ0MjI0NTQzNzM1ODc1MTkyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGY0sd4mnKN3TEqTvx9MSzf2Ovorw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.jn.pt/nacional/sos-vizinho-abre-a-porta-as-autarquias-e-as-ipss-12176733.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNDQ0MjI0NTQzNzM1ODc1MTkyGTg1OWYyMWU4YjkwYmNlMDc6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGY0sd4mnKN3TEqTvx9MSzf2Ovorw
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Video para os colaboradores das IPSS 

No sentido de responder às necessidades das Pessoas com Demência que vivem em Residências para 

Seniores (COVID-19), a OPP traduziu e disponibiliza um vídeo, destinado ao pessoal das instituições: 

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/2845 

Lino Maia 
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https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/2845

