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Portugal entra em Situação de Contingência no dia 15 de setembro 
 
» Medidas para Portugal Continental  
 
Ajuntamentos limitados a 10 pessoas;  
Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h (com exceções); 
Horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20h e as 23h, por deci-
são municipal; 
Em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por 
grupo; 
Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e, a partir das 
20h, em todos os estabelecimentos (salvo refeições); 
Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública; 
Regresso às aulas em regime presencial, entre 14 e 17 de setembro: 
Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária; 
Planos de contingência em todas as escolas; 
Distribuição de EPIs; 
Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos; 
Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300m das escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo; 
Brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos em lares; 
Recintos desportivos continuam sem público. 
 
 
» Medidas para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto 
 
Equipas em espelho  
Escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial; 
Desfasamento de horários 
Horários diferenciados de entrada e saída; 
Horários diferenciados de pausas e refeições; 
Redução de movimentos pendulares. 
 
 
 
 

 

Ação de Formação UFCD – Unidade de Formação de Curta  
Duração (10746) 
 
A CNIS informa que a inscrição na ação de formação UFCD-Unidade de For-
mação de Curta Duração (10746), subordinada ao tema “SEGURANÇA E SA-
ÚDE NO TRABALHO SITUAÇÕES EPIDÉMICAS / PANDÉMICAS”, encon-
tra-se temporariamente suspensa por termos atingido o número limite 
de formandos nas primeiras 8 ações planeadas.  

Serão novamente abertas inscrições, em breve, para um segundo conjunto de 12 ações a desenvolver 
posteriormente, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. 
 
As UFCD´ s com uma duração de 25 horas serão realizadas a distância de acordo com o seguinte: 
Sessões síncronas, com a duração de 8 horas através de vídeo conferência com recurso à plataforma Mi-
crosoft Teams 
Sessões assíncronas, com uma duração de 17 horas com recurso à plataforma de Elearning 
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Despacho n.º 8553-A/2020 - Diário da República n.º 173/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-09-
04 142124837 
Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado 
da Educação 
Prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio educativas aos alunos que, de acordo com as 
orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem im-
possibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma 
 
 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde 
 
Despacho n.º 8614/2020 - Diário da República 
n.º 175/2020, Série II de 2020-09-08 
 
Determina que receitas médicas nas quais se-
jam prescritas exclusivamente vacinas contra a 
gripe, para a época gripal de 2020/2021, emiti-
das a partir de 1 de julho de 2020, são válidas 
até 31 de dezembro do corrente ano 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
- Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 
 
Aviso n.º 13348-B/2020 - Diário da República 
n.º 175/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-09-08  
Consulta pública do projeto de regulamento do 
apoio financeiro ao funcionamento das ONGPD 
de âmbito genérico 
 

 
 
 

DGS -  Orientação nº 009-A/2020 de 

07/09/2020 
COVID-19: Fase de Mitigação: Procedimentos 
para Estruturas Residenciais para Idosos 
(ERPI), Unidades de Cuidados Continuados In-
tegrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados (RNCCI) e outras respostas dedi-
cadas a pessoas idosas; instituições de acolhi-
mento de crianças e jovens em risco.  

DGS - Atribuição de apoios financeiros pela 
DGS a pessoas coletivas sem fins lucrativos 
 
Estão abertos 8 concursos para financiamento 
de projetos no âmbito do Programa Nacional 
para a Infeção VIH e SIDA e do Programa Naci-
onal para as Hepatites Virais para entidades co-
letivas privadas sem fins lucrativos. 
+ Informação aqui 

 
 
 
 
» Concurso Incorpora Portugal 2020 
O Programa Incorpora é uma iniciativa impulsi-
onada pela Fundação ”la Caixa”, cujo objetivo 
consiste em contribuir para a inserção laboral 
efetiva de pessoas em situação ou risco de ex-
clusão social. 
Candidaturas: até 9 de outubro de 2020 
+ Informação aqui 
 
 

» Prémios ao Valor Social 2020 
A Fundación Cepsa convoca os Prémios ao Va-
lor Social, uma iniciativa que pretende reconhe-
cer e premiar projetos sociais que tenham como 
propósito melhorar a qualidade de vida de pes-
soas em situação de vulnerabilidade social. 
Poderão participar as entidades privadas sem 
fins lucrativos que persigam fins de interesse 
geral. 
Candidaturas até 30 de setembro. 
+ Informação aqui

LEGISLAÇÃO 

 

 

 SAÚDE 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142124837/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-04&date=2020-09-01&dreId=142124835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142124837/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-04&date=2020-09-01&dreId=142124835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142229149/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=142229081
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142229149/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=142229081
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142338894/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-08&date=2020-09-01&dreId=142338891
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142338894/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-08&date=2020-09-01&dreId=142338891
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/142338894/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-08&date=2020-09-01&dreId=142338891
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-009-a2020-de-07092020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-009-a2020-de-07092020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/atribuicao-de-apoios-financeiros-pela-dgs-a-pessoas-coletivas-sem-fins-lucrativos6.aspx
https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/incorpora-de-la-caixa/concurso
https://fundacion.cepsa.com/pt/premios-ao-valor-social/bases-legais-2020
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URIPSS ALGARVE I ASSEMBLEIA GERAL  
Dia: 19 Setembro 2020 
Hora: 10H00 
Local: Instituto D. Francisco Gomes, Faro  

(Casa dos Rapazes) 

Convocatória aqui 

 

 
 
» Covid-19. DGS está a rever normas para lares 
e estruturas de ... 
 
Covid-19. DGS está a rever normas para lares e 
estruturas de acolhimento de crianças.  
 
 
» Montepio Acredita Portugal Virtual Week: uma 
semana a discutir o Empreendedorismo pós-Co-
vid-19  
Como vai ser o futuro da Economia Social em 
Portugal? O que está a mudar no setor social e de  
 

 
 

que forma é que as organizações se podem 
adaptar a ...  

 
(O programa da “MAP Virtual Week” irá abor-
dar, entre outros o tema “O papel da Econo-
mia Social no “novo Portugal”. Como vai 
ser o futuro da Economia Social em Por-
tugal? O que está a mudar no setor social 
e de que forma é que as organizações se 
podem adaptar a isso? Que importância 
terá o setor social na construção de um 
“novo Portugal”?) 

 
 
 
 

Livro de Reclamações: Guia "Quem é Quem" 
 
A Direção-Geral do Consumidor no âmbito das suas atribuições, entendeu oportuno e importante criar um 
guia prático que identificasse de forma simples e clara as entidades competentes para tratar Reclamações 
lavradas no âmbito do Livro de Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro na sua versão 
atual). 
 
O Guia informa também sobre a existência de diferentes livros de reclamações e respetivos regimes jurídi-
cos, bem como da existência das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo e dos Centros 
de Informação Autárquicos ao Consumidor existentes em Portugal. 
Clique para ver: 
 
» Guia Prático Quem é Quem no Livro de Reclamações 
 
 

 IMPRENSA 

DIVERSOS 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://uripssalgarve.pt/wp-content/uploads/Convocatoria-19-Setembro.pdf
https://rr.sapo.pt/2020/09/09/pais/covid-19-dgs-esta-a-rever-normas-para-lares-e-estruturas-de-acolhimento-de-criancas/noticia/206490/
https://rr.sapo.pt/2020/09/09/pais/covid-19-dgs-esta-a-rever-normas-para-lares-e-estruturas-de-acolhimento-de-criancas/noticia/206490/
https://rr.sapo.pt/2020/09/09/pais/covid-19-dgs-esta-a-rever-normas-para-lares-e-estruturas-de-acolhimento-de-criancas/noticia/206490/
https://rr.sapo.pt/2020/09/09/pais/covid-19-dgs-esta-a-rever-normas-para-lares-e-estruturas-de-acolhimento-de-criancas/noticia/206490/
https://rr.sapo.pt/2020/09/09/pais/covid-19-dgs-esta-a-rever-normas-para-lares-e-estruturas-de-acolhimento-de-criancas/noticia/206490/
https://rr.sapo.pt/2020/09/09/pais/covid-19-dgs-esta-a-rever-normas-para-lares-e-estruturas-de-acolhimento-de-criancas/noticia/206490/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.entroncamentoonline.pt/portal/montepio-acredita-portugal-virtual-week-uma-semana-a-discutir-o-empreendedorismo-pos-covid-19/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTYyMTU3NjAwMjU1MjMzODE5OTMyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGdA7tH0CaTYAD2KjmULrnkK0yYOA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.entroncamentoonline.pt/portal/montepio-acredita-portugal-virtual-week-uma-semana-a-discutir-o-empreendedorismo-pos-covid-19/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTYyMTU3NjAwMjU1MjMzODE5OTMyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGdA7tH0CaTYAD2KjmULrnkK0yYOA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.entroncamentoonline.pt/portal/montepio-acredita-portugal-virtual-week-uma-semana-a-discutir-o-empreendedorismo-pos-covid-19/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTYyMTU3NjAwMjU1MjMzODE5OTMyGTljNzg0ZWYyOTYxZTYxYzQ6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNGdA7tH0CaTYAD2KjmULrnkK0yYOA
https://www.consumidor.gov.pt/gestao-ficheiros-externos/brochura-quem-e-quem-no-livro-de-reclamacoes-pdf.aspx
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Apresentação e Lançamento da Edição do Troféu Português do Volunta-

riado - Região Autónoma dos Açores 

 

 

Dia:  15 de setembro de 2020 pelas 14.30h (Açores) e 15.30h (Portugal 

Continental e RAM). O evento decorrerá na plataforma Zoom e as inscrições 

podem ser feitas através deste formulário. No dia anterior ao evento, recebe-

rão o link do zoom para aceder à sessão. 

 

Poderão encontrar toda a informação aqui, bem como o regulamento para 

apresentação destas candidaturas, que decorrem entre 15 de setembro e 15 

de outubro de 2020.  
 
 
 

 
Prazo de candidaturas à 12ª Edição do Troféu Português do Voluntariado 

foi alargado até ao dia 15 de outubro de 2020. 
 
Para se candidatar: 

1- Conheça o regulamento  

2- Faça a sua inscrição aqui  
3- Descarregue aqui a declaração para utilização de imagem 

4- Envie toda a documentação adicional para geral@convoluntariado.pt  

 
Poderão encontrar toda a informação aqui. 

 
 
 
 
 
 

Lino Maia 

https://forms.gle/8MtK4A7Wu7euDBVg6
https://www.convoluntariado.pt/post/apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-trof%C3%A9u-regional-do-voluntariado-dos-a%C3%A7ores
https://drive.google.com/file/d/195NSh4_px-KnfuAkz6tkqERlh4_W1Rws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wn7wwgmTKd5gH2iitPHKEOR6BdwTjF3b/view?usp=sharing
https://forms.gle/kZ5Z3rFdxkoR9ifJ6
https://drive.google.com/file/d/16goZsSXhT18cVF00Fa5wk1_kzWFXaoct/view?usp=sharing
mailto:geral@convoluntariado.pt
https://www.convoluntariado.pt/post/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado

