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Assembleia Geral Ordinária da CNIS 
 
Dia:         28 Novembro  
Horário:    9h45 – 13h00 
Local:       Centro Pastoral Paulo VI, Fátima 

 
Convocatória  
 

    Notas: 
 
1 – Serão cumpridas as regras definidas pela lei ou pelas Autoridades 
de Saúde, em vigor na data da realização da assembleia geral, sendo 
designadamente obrigatório o uso de máscara e o distanciamento so-
cial. 
 
2  –   Será medida a temperatura corporal à  entrada das instalações 
onde vai realizar-se a assembleia geral, sendo igualmente disponibi-
lizada  no  mesmo local solução à base de álcool, de utilização obri-
gatória. 

 
3 – Tendo em vista as regras de distanciamento social a cumprir, no 
interior das instalações onde vai realizar-se a assembleia geral, e 
para a mais eficaz organização da ocupação do respetivo espaço, 
devem as instituições que pretendam comparecer na reunião da As-
sembleia Geral informar dessa intenção os serviços da CNIS, até ao 
dia 25 de novembro de 2020. 
 
4 – Só podem entrar nas instalações onde se vai realizar a reunião 
da assembleia geral o representante credenciado de cada instituição 
associada. 

 
 
 
»     Segurança Social em números I Agosto.2020 
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http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Convocat%C3%B3ria-AG_28.11.2020.pdf
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        (*) Instituições equiparadas a IPSS 

 
 

 
 
Presidência do Conselho de Ministros 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
101/2020 - Diário da República n.º 227/2020, Sé-
rie I de 2020-11-20 
Aprova um conjunto de medidas destinadas às em-
presas no âmbito da pandemia da doença COVID-
19 

Decreto-Lei n.º 98/2020 - Diário da República 
n.º 225/2020, Série I de 2020-11-18 
Procede à alteração excecional e temporária das 
regras de sequencialidade dos apoios à manuten-
ção dos postos de trabalho 

Finanças, Educação, Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e Saúde - Gabinetes do 
Ministro de Estado e das Finanças, do Minis-
tro da Educação e das Ministras do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
 
Despacho n.º 11231-B/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 222/2020, 2º Suplemento, Série II de 
2020-11-13 

Afeta ao financiamento dos produtos de apoio, du-
rante o ano de 2020, a verba global de (euro) 22 
480 000 disponibilizada pelos Ministérios da Edu-
cação, do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social e da Saúde 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149104781/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149104781/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149104781/details/maximized?serie=I&day=2020-11-20&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148853501/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148853501/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148599591/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-13&date=2020-11-01&dreId=148599589
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148599591/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-13&date=2020-11-01&dreId=148599589
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148599591/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-13&date=2020-11-01&dreId=148599589
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Assembleia da República 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 85/2020 - Diário da República n.º 224/2020, Série I de 
2020-11-17 
Orçamento da Assembleia da República para 2021 

 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P 

Deliberação n.º 1171/2020 - Diário da República 
n.º 225/2020, Série II de 2020-11-18 14 
Despesas de funcionamento - COVID-19 
 
 

Regulamento n.º 1026/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 225/2020, Série II de 2020-11-18  
Regulamento do Apoio Financeiro ao Funciona-
mento das Organizações Não Governamentais de 
Pessoas com Deficiência (ONGPD) de âmbito ge-
nérico 

Presidência do Conselho de Ministros e Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes da Mi-
nistra de Estado e da Presidência e da Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

 
Declaração de Retificação n.º 798/2020 - Diário 
da República n.º 225/2020, Série II de 2020-11-
18  
Retifica o Despacho n.º 10277/2020, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 26 de ou-
tubro de 2020 
 
 
 

Administração Interna, Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social e Saúde - Gabinetes do Ministro da 
Administração Interna e das Ministras da Moderniza-
ção do Estado e da Administração Pública, do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
 

Despacho n.º 11418-A/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 225/2020, 1º Suplemento, Série II de 
2020-11-18  
Determina a operacionalização do reforço da capacidade 
de rastreio das autoridades e serviços de saúde pública 
para realização de inquéritos epidemiológicos, para ras-
treio de contactos de doentes com COVID-19 e segui-
mento de pessoas em vigilância ativa 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 269/2020 - Diário da República n.º 226/2020, Série I de 2020-11-19 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que estabelece um sistema de incen-
tivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, designado Pro-
grama Adaptar Social + 
Extrato: 

Artigo 8.º 
7 - É reforçada a dotação do Programa Adaptar Social +, em 9 milhões de euros, com receitas próprias dos 
jogos sociais inscritas no orçamento da segurança social e destinadas a apoiar as candidaturas submetidas 
e validadas pelo ISS, I. P., ao abrigo dos Avisos anexos aos Despachos n.º 7971/2020 e 7927/2020, de 7 de 
agosto, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 14 de agosto de 2020.

Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo 
 
Decreto Regulamentar Regional n.º 23/2020/A - Diário da República n.º 223/2020, Série I de 2020-11-
16 
Regulamenta na Região Autónoma dos Açores a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de más-
cara em espaços públicos aprovada pela Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148747522/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148747522/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148852921/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148852921/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148852922/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148852922/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148747542/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-18&date=2020-11-01&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148747542/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-18&date=2020-11-01&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148747542/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-18&date=2020-11-01&dreId=148747537
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963929/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-18&date=2020-11-01&dreId=148963927
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963929/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-18&date=2020-11-01&dreId=148963927
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963929/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-18&date=2020-11-01&dreId=148963927
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148963300/details/maximized?serie=I&day=2020-11-19&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/138963711/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148599586/details/maximized?serie=I&day=2020-11-16&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148599586/details/maximized?serie=I&day=2020-11-16&date=2020-11-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146435561/details/normal?l=1
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➢ Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA nº 
005/CD/100.20.200 de 13/11/2020 

COVID-19 – Operacionalização da utilização dos Testes Rápidos de 

Antigénio (TRAg); 

 

➢ Declaração Provisória de Isolamento Profilático 

+ Infor   aqui 

 

 

 

Linha Nacional de Emergência Social 144 - LNES  

A Linha Nacional de Emergência Social (LNES) - é um serviço telefónico público, gratuito, de funciona-

mento ininterrupto, 24h por dia, 365 dias por ano. 

 

 

 

              UIPSSDB Bragança 

A UIPSSD Bragança, em parceria com a F3M Training Centre, ao abrigo do Pro-
grama Adaptar Social +, disponibiliza gratuitamente um Plano de Formação para as 
Associadas, com vista ao combate à Pandemia.  

Pretende com esta iniciativa dotar as suas Associadas de conhecimentos para a correta implementação de 
todas as medidas de segurança preconizadas pela DGS e entidades tutelares no combate à COVID-19. 
Pretende-se ainda sensibilizar as Instituições para as técnicas e recursos a empregar na gestão das emo-
ções, motivação das equipas, bem como, apresentar boas práticas na gestão de recursos humanos neste 
tempo de pandemia. 

Tema: Os Recursos Humanos em tempo de pandemia 

• Turma 1 -  dia 23 de novembro, das 09h00 às 
13h00; 

• Turma 2 -  dia 23 de novembro, das 14h00 às 
18h00; 

• Turma 3 -  dia 25 de novembro, das 09h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00 
 

• Turma 4 -  dia 27 de novembro, das 09h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00; 

• Turma 5 -  dia 04 de dezembro, das 09h00 às 
13h00; 

• Turma 6 -  dia 04 de novembro, das 14h00 às 
18h00 

A participação confere 16 horas de formação certificada no cumprimento das 40 horas obrigatórias 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 SAÚDE 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-005cd10020200-de-13112020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-005cd10020200-de-13112020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/dpip
http://www.seg-social.pt/documents/10152/17450990/LINHA%20NACIONAL%20DE%20EMERG%C3%8ANCIA%20SOCIAL%20-%20144%20LNES/597f3fad-9e5a-46ac-991d-9d375fb4610e
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20201111__udipss_braganca_-_adaptar_social&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventfmQaHCIP
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20201111__udipss_braganca_-_adaptar_social&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventfmQaHCIP
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20201111__udipss_braganca_-_adaptar_social&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventfmQaHCIP
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20201111__udipss_braganca_-_adaptar_social&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventfmQaHCIP
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Workshop Online “Condução de Processos Disciplinares - Formalização e Apli-

cação” 

Dia: 24 de novembro, por meio da Plataforma ZOOM, entre as 14:30h e as 17:30h. 
                                   Organização: UNITATE- Associação de Desenvolvimento da Economia Social 

Objectivos: Este workshop online visa dotar os quadros das instituições sociais do conhecimento legal 

necessário à condução de processos disciplinares, acautelando o cumprimento das diferentes etapas e 

tramitação inerentes à sua aplicação. 

 
ASAS WEEKEND  I   Bazar Solidário 
  
De 28 de novembro a 24 de dezembro 
Uma iniciativa da ASAS - Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso 
 

 
 

 
➢ Lino Maia quer diálogo com o Ministério da Saúde 

Segundo Lino Maia, o Ministério da Saúde tem "ig-
norado" o setor social, situação que se agravou du-
rante os oito meses de Pandemia. As instituições ... 

 
➢ Programa gratuito de rastreio à COVID-19 para cui-

dadores informais 

Ciências ULisboa, através do seu Centro de Testes, 
e em parceria com a Associação Nacional de Cuida-
dores Informais lançam este mês "Famílias ... 
 

 
➢ Como ser voluntário em tempos de pande-

mia? A Fundação Eugénio de Almeida vai dar 
a resposta 
... opiniões de João Teixeira, membro da Dire-
ção da Confederação Portuguesa do Volun-
tariado, Carla Ventura, Vice-Presidente da 
CASES, e Tiago ... 

  
 
 

Dados relativos à caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo, do ano de 

2019 

                                 » Relatório ENIPSSA – Dados 2019 aqui

DIVERSOS 

 

 

 IMPRENSA 

http://rotass.cnis.pt/udipss-evora-workshop-online-conducao-de-processos-disciplinares-formalizacao-e-aplicacao/
http://rotass.cnis.pt/udipss-evora-workshop-online-conducao-de-processos-disciplinares-formalizacao-e-aplicacao/
https://www.facebook.com/ASAS.ASSOCIACAO.SOLIDARIEDADE.ACAO.SOCIAL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://jornalpalavra.pt/lino-maia-quer-dialogo-com-o-ministerio-da-saude/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUxNDM2NDAwMzYwMjAzMTYzOTQyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNFK75rsb9eHarB_1RjmJUlx1HIy_w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ciencias.ulisboa.pt/en/node/12869&ct=ga&cd=CAEYACoTODY4ODEwOTEzMDk2NTQzMDUyNjIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNHPYA1aSsaTWmU3y3ra0CW8KbcG6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ciencias.ulisboa.pt/en/node/12869&ct=ga&cd=CAEYACoTODY4ODEwOTEzMDk2NTQzMDUyNjIbZWJkYTQzYzJhOWZmMmE0OTpwdDpwdDpQVDpS&usg=AFQjCNHPYA1aSsaTWmU3y3ra0CW8KbcG6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://odigital.pt/como-ser-voluntario-em-tempos-de-pandemia-a-fundacao-eugenio-de-almeida-vai-dar-a-resposta/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3NzM0NTQ4NzQyOTg5MTk3MTMyG2ZmNDQ5OWU0NTM4MGUyNTM6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNG5G3SlGcnSbd9oOyFIc-4b9sajjQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://odigital.pt/como-ser-voluntario-em-tempos-de-pandemia-a-fundacao-eugenio-de-almeida-vai-dar-a-resposta/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3NzM0NTQ4NzQyOTg5MTk3MTMyG2ZmNDQ5OWU0NTM4MGUyNTM6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNG5G3SlGcnSbd9oOyFIc-4b9sajjQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://odigital.pt/como-ser-voluntario-em-tempos-de-pandemia-a-fundacao-eugenio-de-almeida-vai-dar-a-resposta/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3NzM0NTQ4NzQyOTg5MTk3MTMyG2ZmNDQ5OWU0NTM4MGUyNTM6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNG5G3SlGcnSbd9oOyFIc-4b9sajjQ
http://www.enipssa.pt/documents/10180/11876/S%C3%ADntese+de+resultados+2019+-+Inqu%C3%A9rito+de+Caracteriza%C3%A7%C3%A3o+das+Pessoas+em+Situa%C3%A7%C3%A3o+de+Sem-Abrigo/9572be8e-a580-4a2a-a055-184a36913063
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  Sessão de Disseminação da Plataforma eVA-VOL 
 

Dia: 25 de novembro, das 10h00 às 11h30 
Organização: Confederação Portuguesa do Voluntariado 
 
A sessão visa dar a conhecer a plataforma eVA-VOL, que tem por objetivo a valida-
ção das aprendizagens adquiridas em contexto de voluntariado no currículo 
dos alunos do Ensino Superior.  

   Para mais informações, clique aqui. 
 
» Investigação científica “Liderança e Governação das IPSS” 
 
Esta investigação insere-se no âmbito da tese de doutoramento de Angélica Margarida Matos Martins Fi-
gueira, e tem como objetivo contribuir para um debate nacional informado sobre as particularidades da 
liderança e da governação das IPSS. 
No seguimento do cronograma da investigação segue-se a fase da aplicação dos inquéritos aos presidentes 
das IPSS, através do seguinte link  - https://forms.gle/Vupkh3ne6uz5xHFA7 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 inter-

venção, bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir 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 promoção da ac-

countability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido 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 Contabilidade 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 divulgação on-
line 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 Eco-
nomia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, financeira e eco-
nómica; 

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://www.pt.evavol.eu/
https://www.convoluntariado.pt/post/sess%C3%A3o-de-dissemina%C3%A7%C3%A3o-da-plataforma-eva-vol-25-novembro
https://forms.gle/Vupkh3ne6uz5xHFA7
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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UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 
Pós-Graduação em Gestão de 
Organizações de Economia Social 
11.ª edição 
9.ª edição no Porto 

 

• Estão abertas as inscrições para a 11.ª edição (9.ª edição no Porto) desta pós-graduação da res-
ponsabilidade da ATES – Área Transversal de Economia Social da Católica Porto 

• Curso que abrange os vários domínios relevantes para a gestão destas organizações, com 192 
horas lectivas, organizadas em 4 módulos:  

o Sustentabilidade das Organizações de Economia Social; 
o Gestão Estratégica de Pessoas; 
o Contabilidade, Fiscalidade, Enquadramento Jurídico e Auditoria; 
o Trabalho de projeto. 

• É possível a inscrição por módulos, ou só nalguns módulos. 

• Taxa de inscrição: 175€ 

• Propinas para a totalidade das unidades curriculares: 1575€, com a possibilidade de pagamento 
mensal (175€ x 9 meses) 

• Site da Pós-Graduação:  

• http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/pos-graduacao-gestao-organizacoes-economia-
social 

• Contactos 
Secretariado: Dra. Sara Miranda - Gabinete de Estudos Avançados e Formação 
(smiranda@porto.ucp.pt; formacao.avancada@porto.ucp.pt; Tel. 226196202/43) 

• Direcção da Pós-Graduação: Prof. Dr. Américo M. S. Carvalho Mendes (amendes@porto.ucp.pt) 

• Data de início provável: Novembro 2020, em dia a anunciar 

• Entidades parceiras: Vieira de Almeida & Associados, APCER, SInASE, A3S – Associação para 
o Empreendedorismo Social e a Sustentabilidade do Terceiro Sector 
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