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Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 15/04/2021 
 
COVID-19: Procedimentos para Estruturas Residenciais para 
Idosos (ERPI) e para Unidades de Cuidados Continuados Inte-
grados (várias tipologias).  
Procedimentos para Estabelecimentos de Apoio Social de carácter residencial/estruturas residenciais, de 
utilização temporária ou permanente dedicadas a pessoas institucionalizadas, dependentes de terceiros 
nas atividades da vida diária 

 
 
➢ Informação nº 011/2020 de 

11/05/2020 atualizada a 
18/10/2020 
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Vi-
sitas a Estruturas Residenciais para 
Idosos (ERPI), Unidades de Cuidados 
Continuados Integrados (UCCI) da 
Rede Nacional de Cuidados Continu-
ados Integrados (RNCCI) e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosa 
 

➢ Orientação 014/2020 de 
21/03/2020  
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
- Limpeza e desinfeção de superfí-
cies em estabelecimentos de atendi-
mento ao público ou similares 

 
➢ Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 

atualizada a 26/03/2021 
COVID-19 : Estratégia Nacional de Tes-
tes para SARS-CoV-2 
 

➢ Covid-19: Norma nº 004/2020 de 
23/03/2020 atualizada a 14/10/2020 
COVID-19: Abordagem do Doente com 
Suspeita ou Confirmação de COVID-19 
 

➢ Norma 007/2020 de 29/03/2020   
Prevenção e Controlo de Infeção por 
SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI).  
Revoga a Orientação nº 003/2020 de 
30/01/2020. 
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https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
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://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0112020-de-11052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
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/2021/04/norma19_2020_atualizacao26mar21.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/norma19_2020_atualizacao26mar21.pdf
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-atualizada-a-141020201.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-atualizada-a-141020201.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
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A CNIS informa as suas associadas que subme-
teram candidaturas à Compensação Remunera-
tória dos Educadores de Infância da Rede Solidá-
ria da Educação Pré-Escolar: Ano Letivo 2019-
2020, que em virtude de só agora ter dado en-
trada no sistema do IGeFE a informação da Se-
gurança Social relativa a remunerações e ausên-
cias, foram estabelecidos novos prazos para cor-
reção e reclamação, nomeadamente: 

 
▪ De 14 a 23 de abril – correção das can-

didaturas 
Momento para corrigir todos os erros da candida-
tura, sejam os identificados pelo IGEFE relati-
vamente a ausências ou os detetados pelas 
Instituições após a submissão; 

▪ De 26 a 30 de abril – período de recla-
mação 

Fica disponível na plataforma o documento com o 

cálculo provisório da compensação a atribuir, de-
vendo as Instituições verificar se o mesmo está 
correto e, se necessário, contestarem o valor. Se 
até 30 de abril as Instituições não apresenta-
rem eventuais alegações em contrário, será 
disponibilizada na plataforma a decisão fi-
nal. Após esta data, é encerrada a participação 

das Instituições no Programa, não havendo lugar 
a correções e/ou submissões de candidaturas. 

As instituições que receberam e-mail do IGeFE 
com indicação de candidatura inválida por dias de 
ausências incorretos, devem aceder à plataforma, 
proceder às correções necessárias e submeter 
novamente a candidatura, imprimido novo cálculo 
da compensação. 

A CNIS está disponível para esclarecimento de 
dúvidas às suas associadas na elaboração das 
candidaturas, através dos contactos do Depar-
tamento Técnico: dep.tecnico@cnis.pt e 
226 068 614. 

 
 

Sessões de Esclarecimento Online 
Instituições de Enquadramento Acolhimento Familiar 

21 e 22 de abril de 2021 

Enquadramento e objetivo                                               

 
Destinatários

No âmbito da publicação da Portaria n.º 278-
A/2020, de 4 de dezembro, que define os termos, 
condições e procedimentos do processo de can-
didatura, seleção, formação e avaliação das famí-
lias de acolhimento, bem como o respetivo reco-
nhecimento, dando cumprimento ao previsto no 
art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 139/2019, de 16 de 
setembro, que estabelece o regime de execução 
do acolhimento familiar, medida de promoção 
dos direitos e de proteção das crianças e jovens 
em perigo, a CNIS vai realizar duas sessões de 
esclarecimento online com o objetivo de escla-
recer as suas associadas sobre os termos e as 
condições de atuação das instituições de en-
quadramento no âmbito da execução da me-
dida de acolhimento familiar. 

Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS), ou equiparadas, associadas da CNIS, que 
desenvolvam atividades na área da infância e ju-
ventude, concretamente as respostas sociais de  
Casa de Acolhimento (CA), Lar de Infância e Ju-
ventude (LIJ), Centro de Acolhimento Temporário 
(CAT), Centro de Apoio à Vida (CAV) e Centro de 
Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CA-
FAP). 
Datas e Inscrições 
As inscrições estão limitadas a 1 participante por 
Instituição, até um limite de 75 Instituições por 
sessão. As Instituições poderão inscrever-se na 
sessão 1 ou 2 de acordo com a sua disponibili-
dade: 
 

mailto:dep.tecnico@cnis.pt
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▪ Sessão 1: 21 de abril de 2021 entre as 10h30 e 

as 13h00 – Inscreva-se aqui. 
▪ Sessão 2: 22 de abril de 2021 entre as 14h30 e 

as 17h00 – Inscreva-se aqui. 
 

Contactos 
Para mais informações ou esclarecimentos sobre 
as sessões de esclarecimento contacte a CNIS, 
através do endereço dep.tecnico@cnis.pt ou do 
telefone 226 068 614 

 
 
 
 

 

 
Presidência do Conselho de Ministros 
 
Decreto-Lei n.º 26-B/2021161351312 
Define a natureza dos apoios sociais de resposta 
à pandemia da doença COVID-19 
 

 
 
Decreto n.º 6-A/2021161521806 
Regulamenta o estado de emergência decretado 
pelo Presidente da República 
 

 
Presidência da República 
 
Decreto do Presidente da República n.º 41-
A/2021 
Renova a declaração do estado de emergência, 
com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública 

Assembleia da República 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 
114-A/2021 
Autorização da renovação do estado de emergência 
 

 
 
Economia e Transição Digital e Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital e da Ministra da Saúde 
 

Despacho n.º 3803-A/2021  
Limita as margens de lucro do equipamento de proteção individual, álcool e testes COVID-19 
 

 
9ª Edição do Prémio BPI Fundação "la Caixa" Seniores  
Sessão de esclarecimento: 16 de abril às 15h00 

Inscreva-se aqui. 

 
O Prémio Seniores tem por objetivo potenciar projetos a executar em território nacional que promovam a 
autonomia pessoal e o bem estar das pessoas com mais de 65 anos, com especial enfoque em fortalecer 
as relações interpessoais e em prevenir situações de fragilidade e vulnerabilidade. Em 2021, é necessário 
prestar especial atenção à situação destas pessoas no âmbito da pandemia da COVID-19, que teve um 
grande impacto na sua vida quotidiana, mobilidade física e saúde mental. 
Candidaturas até 10 de maio 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qi7U0r6cSd-Fl2Mzpb6CtQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nun6lm3lSNeA7M4i_rzqRQ
mailto:dep.tecnico@cnis.pt
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161351312/details/maximized?serie=I&day=2021-04-13&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161521806/details/maximized?serie=I&day=2021-04-15&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433529/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433530/details/maximized?serie=I&day=2021-04-14&date=2021-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161430879/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-04-14&date=2021-04-01&dreId=161351365
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/premio-bpi-fundacao-'la-caixa'-seniores
https://form.jotform.com/210972809786066
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     Seminários práticos, em formato on-line 
 

 
 
➢ Dia: 20 de abril  “Cálculo e Processamento   

Salarial” 
 
Conteúdos: 
1. Legislação aplicável 
2. Conceito de Retribuição e seus componentes 
3. Retribuição em férias e faltas  
4. Retribuição em caso de cessação do contrato 
de trabalho  
5. Exercícios práticos 
 
 

➢  Dia:17 de maio “Código Contributivo.  
          Aplicação Prática” 
 
Conteúdos:   
1. Enquadramento Legal 
2. Regime Geral Trabalhadores por conta de Ou-
trem  
3. Obrigações Contribuintes  
4. Base de Incidência Contributiva: Sujeição e 
Isenção 
5. Regime Trabalhadores Independentes    
6. Incentivos ao Emprego - Segurança social

 
 
 

 
 

 
    UNITATE - Associação de Desenvolvimento da Economia Social  
 
➢ Workshop Temático – Estimulação Multissensorial na Pessoa com Deficiência  

Dia: 21. abril  | 14:00-18:00 
Inscrição aqui 

  
➢ Workshop Temático – Estimulação Multissensorial na Infância  

Dia: 28.abril | 14:00-18:00 
Inscrição aqui 

 
 

 
 
 
 
Sessão online – Programas de Estágio&Voluntariado  
 
Dia: 23 de abril às 11:30. Tem a duração esti-
mada de 1h. 
Sessão conjunta organizada pela Confederação 
Portuguesa do Voluntariado e a Faculdade de Ci-
ências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa sobre a possibilidade de enquadra-
mento de estagiários e voluntários universitários 

nas organizações nossas confederadas, bem 
como aquelas que estas possam representar. 
Deverão inscrever-se preenchendo este formu-
lário até dia 21 de abril. 
No dia 22 de abril à tarde será envaido o link da 
sessão. 

 

DIVERSOS 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

ttps://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
ttps://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://unitate.typeform.com/to/tS2A9i8A
https://unitate.typeform.com/to/tS2A9i8A
https://forms.gle/kdJqDNT9NyA7va9y8
https://forms.gle/kdJqDNT9NyA7va9y8
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Fronteiras XXI Demências: Conseguimos preveni-las? I Fundação Francisco Manuel da Mota 

Mais de 190 mil portugueses sofrem de de-
mências. Mas em 40% dos casos, o seu apa-
recimento podia ser prevenido ou atrasado. 
Como? O que sabemos sobre as demências? 
Quais têm maior peso? Que avanços científi-
cos são a chave para as combater? 

No Fronteiras XXI, as respostas do psiquia-
tra António Leuschner, da neurologista Ana 
Verdelho e da neurocientista Luísa Lopes. 
Leia nesta na infografia Cinco faces da De-
mência

 

 
 
CASES digital  I  Newsletter | abril 2021 

+ info 

 

 

Lino Maia 

https://ffms.us2.list-manage.com/track/click?u=95ae465c9468858ffa85565c4&id=3963255746&e=c0bcb0a83c
https://ffms.us2.list-manage.com/track/click?u=95ae465c9468858ffa85565c4&id=3963255746&e=c0bcb0a83c
https://www.cases.pt/nl/2021/Geral/CASES_digital_abril_2021.html

