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Perguntas e Respostas para Trabalhadores e Empregadores – FAQ 

A DGERT, em articulação com a Segurança Social, procedeu á atualização 
das suas Perguntas e respostas, relativas ao regime Lay Off simplificado. 
 
Mais informação em: 
https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq 
 

 

» Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar 

    Divulgam-se as Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar. 

 

 

Ação de Sensibilização sobre a "Prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 em 

respostas sociais creche e pré-escolar"   I NOVAS DATAS 

Esta ação pretende apresentar aos profissionais das respostas sociais creche e pré-escolar das IPSS do 

âmbito da CNIS, as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a infeção por Covid-19 no 

âmbito do processo de reabertura destas respostas sociais no período posterior à quarentena". 

As novas datas da Ação de Sensibilização, são as seguintes: 
 
» 3ª feira, 26/05, 15h00-17h30: Enf.ª Raquel Vieira 
» 4ª feira, 27/05, 10h00-12h30: Enf.ª Kátia Fortunato 
» 5ª feira, 28/05, 10h00-12h30: Enf.ª Raquel Vieira 

» 5ª feira, 28/05, 15h00-17h30: Enf.ª Raquel Vieira 
» 6ª feira, 29/05, 10h00-12h30: Enf.ª Kátia Fortunato 
» 6ª feira, 29/05, 15h00-17h30: Enf.ª Raquel Vieira 

 
O formulário de inscrição está disponível através deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-

pQLSeYjtapMAPc-OZQ2ABOFpgyeewHlPKgptBu-AE8lW85wcEUMQ/viewform 

Saiba mais aqui 
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https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Reabertura_PEscolar.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYjtapMAPc-OZQ2ABOFpgyeewHlPKgptBu-AE8lW85wcEUMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYjtapMAPc-OZQ2ABOFpgyeewHlPKgptBu-AE8lW85wcEUMQ/viewform
http://rotass.cnis.pt/acao-de-sensibilizacao-novas-datas/
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Supremo Tribunal de Justiça 

 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 
3/2020 - Diário da República n.º 96/2020, Série 
I de 2020-05-18133837481 
«O conceito de 'organismo de utilidade pública', 
constante da parte final da actual redacção da alí-
nea d) do n.º 1 do artigo 386.º do Código Penal, 
não abarca as instituições particulares de solida-
riedade social, cujo estatuto consta hoje do De-
creto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, al-
terado pela Lei n.º 76/2015, de 28 de Julho.» 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - 
Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 
 
Deliberação n.º 576/2020 - Diário da República 
n.º 97/2020, Série II de 2020-05-19  
 
Regulamento do Concurso «Cartaz 3 de dezem-
bro - Dia Internacional das Pessoas com Defici-
ência» 

 
Deliberação n.º 577/2020 - Diário da República 
n.º 97/2020, Série II de 2020-05-19 
Regulamento do Prémio de Inovação Tecnológica 
Engenheiro Jaime Filipe

 
 
Finanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais e das Secretárias de Estado da Ação Social e Adjunta e da Saúde
 
Despacho n.º 5638-A/2020 - Diário da República n.º 98/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-05-20   
Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na aquisição de bens necessários para o 
combate à COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Um prémio para apoiar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida, a ocupação e a autonomia 

de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente em situação de vulnerabilidade social, em espe-

cial as pessoas que foram afetadas pela crise provocada pelo Coronavírus. 

 

Candidaturas até 8 de junho 

Toda a informação em bancobpi.pt e em fundacaolacaixa.pt 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133837481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133837481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133837481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58900566/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58900566/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69879421/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133915011/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133914987
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133915011/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133914987
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133915012/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133914987
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133915012/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=133914987
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134022027/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=134022018
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=W1AFBFJTVVMfBQBaVwoODAdWVxpz&webcare_id=24C48E3229
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=W1AFBFJTVVUfBQBaVwoODAdWVxpz&webcare_id=24C48E3229
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Centro Juvenil de S. José 
 
Family First – Home Sessions” é o nome de uma 
Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo So-
cial (IIES) que está a ser desenvolvida pelo Cen-
tro Juvenil de S. José. 
O projeto foi candidatado à iniciativa Portugal Ino-
vação Social no âmbito do Instrumento de Finan-
ciamento Parcerias para o Impacto, tendo sido 
aprovado. 

O projeto, co-financiado pelo Programa Operaci-
onal Inclusão Social e Emprego (PO ISE) tem 
uma duração de 36 meses, integrando a requali-
ficação de um espaço do Centro Juvenil de S. 
José, adaptado para uma habitação que desen-
volverá ações de educação parental a cerca de 
200 beneficiários. 
Saiba mais em http://www.cjsj.pt/portugal-inova-
cao-social/ 

 

 

 

Presidente da CNIS. "Não há qualquer tipo de fraude no recurso ao 'lay off' por parte das instituições"  
O padre Lino Maia sugere, em declarações à Renascença, “alguma confusão por parte da Fenprof” em 
relação à legislação criada para o efeito. 

 

 

 

Lino Maia 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cjsj.pt/portugal-inovacao-social/
http://www.cjsj.pt/portugal-inovacao-social/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://rr.sapo.pt/2020/05/19/pais/presidente-da-cnis-nao-ha-qualquer-tipo-de-fraude-no-recurso-ao-lay-off-por-parte-das-instituicoes/noticia/193416/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTMyOTE4NDk5ODQzODI4OTQ5MzQyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHW5YJRqwien2_X6oeiOVUy912mvw

