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Período de candidaturas ao  
Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais –  
3ª Geração (PARES 3.0) 
 
 

O Programa de Estabilização Económica 
e Social (PEES), aprovado pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 6 de junho, veio estabelecer as medi-
das adequadas para o período temporal 

subsequente ao estado de emergência e à situação de calamidade, entre 
outras medidas destinadas ao reforço do apoio às respostas sociais, estava 
prevista a criação de uma nova geração do Programa PARES. 

 
Com a publicação da Portaria n.º 201-A/2020, de 19 de agosto, de 19 de agosto foi criada e regulamen-
tada uma nova e 3ª geração do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, denominado 
PARES 3.0 e cujo regulamento de acesso é publicado em anexo à citada portaria. 
 
Através do  Despacho n.º 9952/2020, de 15 de outubro  decorre entre 15 de outubro e 30 de novembro 
de 2020, um período de candidaturas ao PARES 3.0, destinado a todas as entidades do setor social e soli-
dário. 
+ Info 

 

Presidência do Conselho de Ministros 
 

 

Declaração de Retificação n.º 40-A/2020 - Di-
ário da República n.º 202/2020, 2º Suple-
mento, Série I de 2020-10-16 
Retifica a Portaria n.º 245-A/2020, de 16 de ou-
tubro, que procede à primeira alteração à Porta-
ria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro 

Decreto-Lei n.º 90/2020 - Diário da República 
n.º 203/2020, Série I de 2020-10-19 
Altera o apoio extraordinário relativo à retoma 
progressiva de atividade em empresas em situ-
ação de crise empresarial

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020 - Diário da República n.º 206/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-10-22 
Define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito 
da situação de calamidade 

 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Portaria n.º 246/2020 - Diário da República n.º 203/2020, Série I de 2020-10-19 
Define e regulamenta os termos e as condições aplicáveis às medidas excecionais e temporárias de isen-
ção, total ou parcial, do pagamento de contribuições à segurança social, previstas no n.º 4 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 65/2020, de 28 de agosto 
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http://www.seg-social.pt/documents/10156/0/Portaria+201-A.pdf/ba8ab1d6-aca9-4415-9d0b-f2501fd2b664
http://www.seg-social.pt/documents/10156/0/Despacho+9952.pdf/36bf3a03-7a3e-40ba-bdc9-7d42b0a77cb8
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/periodo-de-candidaturas-ao-programa-de-alargamento-da-rede-de-equipamentos-sociais-3-geracao-pares-3-0-
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714413/details/maximized?serie=I&day=2020-10-16&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714413/details/maximized?serie=I&day=2020-10-16&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714413/details/maximized?serie=I&day=2020-10-16&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145714385/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108141749/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108141749/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714398/details/maximized?serie=I&day=2020-10-19&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714398/details/maximized?serie=I&day=2020-10-19&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244086/details/maximized?serie=I&day=2020-10-22&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/146244086/details/maximized?serie=I&day=2020-10-22&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/145714400/details/maximized?serie=I&day=2020-10-19&date=2020-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141377979/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141377979/details/normal?l=1
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  A CNIS proporciona aos colaboradores das Instituições de Solidariedade Social ações 

de formação 100 % ONLINE, sobre Segurança e Saúde no Trabalho – situações epi-

démicas/pandémicas. 

O objetivo desta formação é que os colaboradores das IPSS associadas possam aplicar 

as medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores, utentes e outras partes envol-

vidas, garantindo o cumprimento do Plano de Contingência existente. 

Na calendarização das ações efetuadas está previsto realizar 2 sessões/semana com a duração de 

2,5 h/sessão e estarão concluídas até 10 dezembro. 

As datas das ações são: 

 

1. 02/nov a 02/dez | 2ªs e 4ªs - feiras – 09h30 às 12h00 
2. 02/nov a 03/dez |  2ªs e 5ªs - feiras – 15h00 às 17h30 
3. 03/nov a 10/dez | 3ªs e 5ªs - feiras – 18h00 às 20h30 

 
As inscrições em cada uma das ações deve ser efetuada aqui: Link para Inscrições  

 

 

  Ação de Formação "Gestão de Stress" 

As sessões de formação de Ativos - "Gestão de Stress",  em modelo e-learning síncronas e muito interac-
tivas. No caso do distrito do Porto, podem ser presenciais. 

 
Público-alvo: Quadros Técnicos e Superiores 
Descritivo da Unidade de Formação  aqui 

                  
  Ficha de Inscrição aqui 
 

 

 
»   Guia prático  

Medidas de apoio às empresas afetadas pelo incêndio de grandes di-
mensões que afetou o centro de apoio à criação de empresas do Vale 
do Sousa e Baixo Tâmega.  

 
 
 

 
»   Explicador sobre o Mecanismo de apoio à Retoma Progressiva da  Atividade  
 
O apoio abrange as entidades empregadoras de natureza privada, incluindo os do se-
tor social e solidário, que tenham sido afetados pela pandemia da doença COVID-19 
e que se encontrem em situação de crise empresarial, tenham ou não beneficiado do 
regime de layoff simplificado. 
Mais informações aqui
 

https://forms.gle/o9PDGpM9ynpufYUy5
http://rotass.cnis.pt/acao-de-formacao-gestao-de-stress/
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/10/Formação-Gestão_Stress.pdf
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2020/10/FICHA-DE-INSCRIÇÃO-Gestão-de-Stress.docx
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17367168/2044_Medidas_Apoio_Empresas_Incendios_v4_01/9f2913cd-5e56-4498-b995-0ab84ed04962
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-progressiva-da-atividade
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» Informação nº 011/2020 de 11/05/2020 
atualizada a 18/10/2020 
 
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Visitas a 
Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), 
Unidades de Cuidados Continuados Integra-
dos (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) e outras res-
postas dedicadas a pessoas idosas 

» Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 atuali-
zada a 14/10/2020 
  

 
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Aborda-
gem do Doente com Suspeita ou Infeção por 
SARS-CoV-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criada Comissão de Coordenação para a elabo-
ração da Estratégia Nacional de Combate à ...  
... garantindo a universalidade da sua cobertura 
e dando um novo impulso à economia social, 
em nome da igualdade de oportunidades. 
 

Finados: Será necessária uma declaração para 
deslocações ... 
 
Finados: Será necessária uma declaração 
para deslocações entre concelhos. O Go-
verno esclareceu hoje que quem precisar de se 
deslocar . 

 
 

 
Portugal e a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos em Tempos de 
Pandemia de Covid-19 
 
No âmbito da atividade da Comissão Nacional para os Direitos Humanos 
(CNDH) foi elaborado o documento "Portugal e a Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos em Tempos de Pandemia de COVID-19".  
Este documento recolhe e sistematiza as principais medidas tomadas no con-
texto da pandemia na ótica da promoção e da proteção dos direitos humanos, 
integrando contributos dos diversos ministérios setoriais, incluindo os contribu-
tos remetidos pelo SICAD, que poderá ver nas páginas 6 e 7.  
O documento, publicado em julho passado, mereceu louvor expresso por parte 
da Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić, que o con-
siderou “ um testemunho do compromisso de Portugal com os valores e nor-

mas do Conselho da Europa”.  
 

 Apoio ao Setor Social – página 28 
       Consulte o documento, na íntegra,  aqui  

DIVERSOS 

 

 

 IMPRENSA 

 SAÚDE 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0112020-de-11052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0112020-de-11052020-pdf.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3045c4e4-06c7-4a03-9415-217c05f4d4b5#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3045c4e4-06c7-4a03-9415-217c05f4d4b5#pageNum=1
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0112020-de-11052020-pdf.aspx
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://e-global.pt/noticias/lusofonia/portugal/criada-comissao-de-coordenacao-para-a-elaboracao-da-estrategia-nacional-de-combate-a-pobreza/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzk1MjgwNjY2MDAyMDczNjc4MjIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE5ylRfhADbDyxU-s_19K9aCex5ZQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://e-global.pt/noticias/lusofonia/portugal/criada-comissao-de-coordenacao-para-a-elaboracao-da-estrategia-nacional-de-combate-a-pobreza/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzk1MjgwNjY2MDAyMDczNjc4MjIZOWM3ODRlZjI5NjFlNjFjNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNE5ylRfhADbDyxU-s_19K9aCex5ZQ
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1610736/finados-sera-necessaria-uma-declaracao-para-deslocacoes-entre-concelhos
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1610736/finados-sera-necessaria-uma-declaracao-para-deslocacoes-entre-concelhos
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1610736/finados-sera-necessaria-uma-declaracao-para-deslocacoes-entre-concelhos
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1610736/finados-sera-necessaria-uma-declaracao-para-deslocacoes-entre-concelhos
http://www.sicad.pt/BK/Documents/2020/versao_final_Portugal%20e%20a%20Promoção%20e%20Proteção%20dos%20Direitos%20Humanos%20em%20Tempos%20de%20Pandemia%20de%20COVID-19_portugal_v15-final.pdf
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Apresentação DataLABOR no site e nas redes sociais I  6 novembro 2020 
- Plataforma De Informação Estatística Jurídica -  
 
- site: https://colabor.pt/agenda/6-novembro-2020-apresentacao-datalabor/  
- facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=694107551215759 
- twitter: https://twitter.com/CoLABOR_pt/status/1318161444089827328 

- linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6723927167610228736 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, cum-

prir com as obrigações 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 pro-

moção da accountability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promo-

vido 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 Con-

tabilidade 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 di-

vulgação 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, financeira 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://colabor.pt/agenda/6-novembro-2020-apresentacao-datalabor/
https://www.facebook.com/watch/?v=694107551215759
https://twitter.com/CoLABOR_pt/status/1318161444089827328
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6723927167610228736
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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 Lino Maia 


