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Sessão de apresentação pública do Estudo 

“EM PORTUGAL IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DAS IPSS: Central de Balanços (2016, 

2017 e 2018) ” 

 

Dia: 30 de julho, na cidade do Porto 
 
Este Estudo enquadra-se no âmbito de uma candidatura da CNIS ao POISE, especificamente na  
Capacitação Institucional das Organizações da Economia Social membros do Conselho Nacional 
para a Economia Social (CNES). 
 
A sessão contará ainda com a assinatura do Protocolo de Colaboração entre a BPI   Fundação "la 
Caixa" e a CNIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 - Diário da 
República n.º 139/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-07-20 
 
Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização  
do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 
Extracto: 
 
“Assim: 
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 
1 — Aprovar um conjunto de medidas excecionais para o ano letivo 2020/2021, no âmbito da 
pandemia da doença COVID -19. 
 
2 — Determinar que a presente resolução se aplica à educação pré -escolar, incluindo os 
estabelecimentos das instituições do setor social e solidário que integram a rede nacio-
nal da educação pré -escolar regulada pelo Decreto -Lei n.º 147/97, de 11 de junho, e às 
ofertas educativas e formativas, letivas e não letivas, dos ensinos básico e secundário, minis-
tradas em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo de nível não superior, 
incluindo escolas profissionais, públicas e privadas, doravante designados por escolas, sem 
prejuízo do previsto no Estatuto do Ensino e Cooperativo de nível não superior, aprovado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro”. 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461849/details/maximized?serie=I&day=2020-07-20&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461849/details/maximized?serie=I&day=2020-07-20&date=2020-07-01


    

 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 

Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt 2 

NOTÍCIAS À SEXTA 

24.07.2020 

.2019 

 

.2019 

  

 
 

LINHA FIS CRÉDITO 

A Linha FIS Crédito é destinada a sociedades 
sob a forma comercial que se qualifiquem como 
Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME) e 
Entidades da Economia Social, que sejam 
promotoras de Iniciativas de Inovação e Empre-
endedorismo Social (IIES) e que tenham sido re-
conhecidas pela Estrutura de Missão Portugal 
Inovação Social (EMPIS). 

 » Divulgação Linha FIS Crédito                        

 » Divulgação Linha de Crédito EES-V2 

  FEES -Fundo de Emergência Social de  
     Lisboa – Vertente de Apoio a IPSS e outras en-

tidades sem fins lucrativos, que inclui o novo Re-
gime Extraordinário de Apoio no âmbito da Pan-
demia de Covid-19 
 
FAQ´s regras consolidadas FES IPSS - Covid 
19 aqui 

 

 

 Prémio António Sérgio 2020 | IX Edição 

Está aberto até ao dia 31 de julho, o período de 
apresentação de candidaturas ao Prémio Coo-
peração e Solidariedade com o lema “Portugal 
vence a Covid-19”, premiará as instituições que 
se distingam no combate à crise sanitária e às 
suas consequências nas áreas do combate à 
pobreza e exclusão social, saúde, educação, 
emprego, inovação e empreendedorismo social, 
inclusão digital e tecnológica e apoio à família. 

Podem candidatar-se ao Prémio instituições 
particulares de solidariedade social (IPSS), fun-
dações, associações, cooperativas, organiza-
ções não-governamentais (ONG), incluindo as 
da área do ambiente, e outras entidades que in-
tegrem o setor da economia social e se encon-
trem regularmente constituídas de acordo com 
a legislação em vigor. 

Para informações sobre regulamentos e inscri-
ções consulte o site da Fundação nesta liga-
ção. 

 

 

  Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 20/07/2020 
  COVID-19: Fase de Mitigação – Procedimentos para Estruturas Residenciais para 

Idosos (ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) e outras respostas dedicadas a pes-
soas idosas; instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco 

 
  Orientação nº 022/2020 de 01/05/2020 atualizada a 20/07/2020  

COVID-19: Procedimentos em Clínicas, Consultórios ou Serviços de Saúde Oral 
dos Cuidados de Saúde Primários, Setor Social e Privado 

 
  Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020 atualizada a 20/07/2020 

COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, Creches familiares e 
Amas  

 
 

  Atualização de orientações sobre climatização dos espaços e sobre métodos de pagamento aqui 
  
  Norma nº 015/2020 de 24/07/2020 - Rastreio de Contactos 
 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/07/Divulgação-Linha-FIS-Crédito.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/07/Divulgação-Linha-de-Crédito-EES-V2.pptx
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2020/07/FAQS-REGRAS-CONSOLIDADAS_FES-IPSS-COVID-19.pdf
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2020/07/FAQS-REGRAS-CONSOLIDADAS_FES-IPSS-COVID-19.pdf
http://www.fmam.pt/premio-mam/introdu%C3%A7%C3%A3o/
http://www.fmam.pt/premio-mam/introdu%C3%A7%C3%A3o/
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0222020-de-01052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0222020-de-01052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
https://www.dgs.pt/em-destaque/atualizacao-de-orientacoes-sobre-climatizacao-dos-espacos-e-metodos-de-pagamento.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0152020-de-24072020.aspx
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Poesia ao Ar Livre 
 
Dia: 26 de julho às 20h45 
 
Uma iniciativa da APOIO – Associação de Solidariedade 
Social, que coloca m prática, mais uma vez, o enalteci-
mento da Cultura e da Solidariedade. Vai realizar-se 
através da Plataforma Zoom. 
Esta sessão dirige-se a a quem pretende interpretar po-
emas. Iinscrição prévia em encontros.poe-
sia@gmail.com até às 12h00 de Sábado , 25 de Julho 
de 2020. 
Link: 

https://us02web.zoom.us/j/82389125225?pwd=RGFQM

EkyRGw1WENUR3gxK1BzWlcydz09 

ID da reunião: 823 8912 5225   I  Senha de acesso: 

651713 

 

Lino Maia 

 

                 INFORMAÇÕES  IPSS 

 

 

 

 

 IMPRENSA 

Ministra quer criar ″BI dos cuidados paliati-
vos″ até ao final ... 
 

1.  
A ministra da Saúde, Marta Temido, anun-
ciou  quarta-feira a criação até ao final do 
ano de um "BI dos cuidados paliativos" 
para permitir a . 

 

mailto:encontros.poesia@gmail.com
mailto:encontros.poesia@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/82389125225?pwd=RGFQMEkyRGw1WENUR3gxK1BzWlcydz09
https://us02web.zoom.us/j/82389125225?pwd=RGFQMEkyRGw1WENUR3gxK1BzWlcydz09
https://www.jn.pt/nacional/ministra-quer-criar-bi-dos-cuidados-paliativos-ate-ao-final-do-ano-12456893.html
https://www.jn.pt/nacional/ministra-quer-criar-bi-dos-cuidados-paliativos-ate-ao-final-do-ano-12456893.html

