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   Descarregr a “Ficha Doutrinária” 
 

 
 
 
 
 

 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - 
Gabinete da Ministra 

 
Despacho n.º 1244/2020 - Diário da República 
n.º 19/2020, Série II de 2020-01-28 
Designa como gestor executivo da Estratégia 
Nacional para a Integração das Pessoas em Si-
tuação de Sem-Abrigo 2017-2023 o doutorado 
Henrique Manuel Marques Joaquim 

Município da Guarda 
 
Aviso n.º 1420/2020 - Diário da República n.º 
19/2020, Série II de 2020-01-28 
Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios às Instituições Particulares de Solidari-
edade Social, Equiparadas e Outras Entidades de 
Reconhecido Interesse Público do Concelho da 
Guarda 

 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
Portaria n.º 27/2020 - Diário da República n.º 
22/2020, Série I de 2020-01-31 
Procede à atualização anual do valor do inde-
xante dos apoios sociais (IAS) 

 (O valor do IAS para o ano de 2020 é de  

(euro) 438,81) 

Portaria n.º 30/2020 - Diário da República n.º 
22/2020, Série I de 2020-01-31 
Estabelece a idade normal de acesso à pensão 
de velhice em 2021 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_16922_228_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128563069/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=128562992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128563069/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=128562992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128572018/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&day=2020-01-28&date=2020-01-01&dreId=128562992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128572018/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&day=2020-01-28&date=2020-01-01&dreId=128562992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128726978/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128726978/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128726981/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128726981/details/maximized?serie=I
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Prevenção e Controlo de Infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) 
 
Face à epidemia causada por um novo Coronavírus (2019-nCoV), que se iniciou 
na cidade de Wuhan, China e que já se disseminou a outros continentes, a Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS) em estreito alinhamento com as orientações da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças (ECDC), tem ativo o seu plano de contingência interno. 
 
 
» Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020 
 
» Cartaz “Recomendações Gerais” 
 
 
 
 
 
 

 
» 2ª Edição do Prémio BPI "la Caixa" Infância 

 
Estão abertas as candidaturas à 2ª edição do Pré-
mio BPI "la Caixa" Infância, um prémio para 
apoiar projetos que facilitem o acesso à saúde, 
educação e bem-estar de crianças e adolescen-
tes, bem como o reforço das competências paren-
tais. 
 
O Prémio Infância é uma iniciativa conjunta do 
BPI e da Fundação "la Caixa" e vai atribuir 750 mil 
euros, para apoiar projetos de instituições priva-
das sem fins lucrativos, a executar em território 
nacional. 
 
As instituições podem consultar toda a informa-
ção e apresentar as suas candidaturas até 24 de 

fevereiro, nos sites do BPI e da Fundação "la 

Caixa". 
 
Para apoiar as entidades no processo de candi-
datura, o BPI e a Fundação ”la Caixa” irão realizar 
sessões de esclarecimento em várias zonas do 
país, incluindo Ilhas, para as quais o convidamos, 
desde já, a assistir. Poderá consultar o programa, 
os locais e as datas em que serão realizadas e 
inscrever-se aqui. 
 
Toda a informação em bancobpi.pt e em fun-
dacaolacaixa.pt 

 

 
 
 
 
 
 

Tipo  Publicação 

Regulamento Documento 8_CI_01.UGI.2018_Regras_Inf_Comunic_Beneficiarios_POAPMC  

Cartaz Documento 7_Alimentos Fornecedores de Proteinas no Cabaz de Alimentos do PO APMC  

Manual Documento 6_Manual de orientacoes para a utilizacao adequada do cabaz de alimentos do PO APMC  

Manual Documento 5_Manual de apoio formação_Distribuição e Utilização Adequada de Cabazes Alimentares  

Apresentação Documento 4_Apresentação Distribuição E Utilização Adequada De Cabazes Alimentares  

Apresentação   Documento 3_Apresentação Formulário Candidatura julho 2019 

https://www.dgs.pt/saude-a-a-z.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABABLszU0AwArk10aBAAAAA%3d%3d#saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/materiais-de-divulgacao
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/novo-coronaviris-ncov-cartaz-recomendacoes-pdf.aspx
https://www.bancobpi.pt/responsabilidade-social/inscricao-nas-sessoes-de-esclarecimento---localidades?bwcocva=CE1957D4F7A76A62&bwctid=83E4DF
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=W1QHClVQW1MfBQNVUAwBBABWXRpz&webcare_id=24C48E3229
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=W1QHClVQW1UfBQNVUAwBBABWXRpz&webcare_id=24C48E3229
http://mail.bancobpi.pt/em/ct.php?id=W1QHClVQW1UfBQNVUAwBBABWXRpz&webcare_id=24C48E3229
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707780/Documento%208_CI_01.UGI.2018_Regras_Inf_Comunic_Beneficiarios_POAPMC.pdf/ee478c1c-87a4-4f53-97fa-60554d150e29
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707771/Documento%207_Alimentos%20Fornecedores%20de%20Proteinas%20no%20Cabaz%20de%20Alimentos%20do%20PO%20APMC.pdf/4d065f78-7477-496a-b707-cba61c5c5764
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707758/Documento%206_Manual%20de%20orientacoes%20para%20a%20utilizacao%20adequada%20do%20cabaz%20de%20alimentos%20do%20PO%20APMC.pdf/1e735b55-8c67-4de7-a59a-f9f209483e3f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707745/Documento%205_Manual%20de%20apoio%20forma%C3%A7%C3%A3o_Distribui%C3%A7%C3%A3o%20e%20Utiliza%C3%A7%C3%A3o%20Adequada%20de%20Cabazes%20Alimentares.pdf/7f9d85f9-c59e-467d-a55b-7c10f049e75c
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707836/Documento%204_Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20DISTRIBUI%C3%87%C3%83O%20E%20UTILIZA%C3%87%C3%83O%20ADEQUADA%20DE%20CABAZES%20ALIMENTARES.pdf/dad7ed9e-aefa-44f7-8f52-3ceda42b6541
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707823/Documento%203_Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Formul%C3%A1rio%20Candidatura%20julho%202019.pdf/0a055122-31ef-4ae6-a234-8bff2b3dcb5d
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UDIPSS-PORTO 
3ª Edição do Curso Ser Dirigente de IPSS 
 
O Curso “Ser Dirigente de  
IPSS” objetiva dotar os Membros 
dos Órgãos Sociais das IPSS  
filiadas na UDIPSS-PORTO e na  
CNIS nas seguintes áreas: gestão dos órgãos sociais, ges-
tão das respostas sociais, gestão dos recursos humanos 
e gestão estratégica e financeira. 
 
Normas de participação: http://udipss-porto.org/Documen-

tosPartilha/Normas%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o.pdf 
 

Cartaz:  http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Car-

taz_SerDirigente3Edicao.pdf 

 
Inscrições:  https://udipss-porto.us9.list-ma-

nage.com/track/click?u=59a67c7725acaf114187f6c8a&id=faa69
48925&e=202423520f 

 

Tipo  Publicação 

Apresentação Documento 2_Apresentação Candidaturas julho 2019  

Cartaz Documento 1_Cabaz de alimentos Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas  

 
 
 

 
 
 

 
 
UDIPSS-SANTARÉM 
Formação certificada - "Férias, Faltas, 
Descansos, Licenças. Horas Extra, 
Rotatividade e Banco de Horas" 
 
Dia: 20 de fevereiro, no renovado Auditó-
rio do Cine Teatro S. João, Rua Dom 
Nuno Álvares Pereira 11-7, no Entronca-
mento.
 

Poderá inscrever-se aqui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Exposição de Pintura “Génese” 
No dia 1 de fevereiro, pelas 17h30, inaugura a  
exposição intitulada “Génese”, de Victor Neves,  
uma iniciativa do CASM - Centro de Actividades  
Sociais de Miratejo 

 

» 4º Espetáculo Solidário Famílias com Espe-

rança - Fados, Sevilhanas e Tradições 

 

Dia: 15 de fevereiro, às 19h30 

A compra de bilhetes pode ser feita na Loja  

Social, tlm.938611611.

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Normas%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Normas%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Cartaz_SerDirigente3Edicao.pdf
http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Cartaz_SerDirigente3Edicao.pdf
https://udipss-porto.us9.list-manage.com/track/click?u=59a67c7725acaf114187f6c8a&id=faa6948925&e=202423520f
https://udipss-porto.us9.list-manage.com/track/click?u=59a67c7725acaf114187f6c8a&id=faa6948925&e=202423520f
https://udipss-porto.us9.list-manage.com/track/click?u=59a67c7725acaf114187f6c8a&id=faa6948925&e=202423520f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707806/Documento%202_Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Candidaturas%20julho%202019.pdf/830e1274-6ce7-46ac-afe7-75c979e908b6
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16707797/Documento%201_Cabaz%20de%20alimentos%20Programa%20Operacional%20de%20Apoio%20%C3%A0s%20Pessoas%20mais%20Carenciadas.pdf/e2764567-fe47-48b4-9903-969c2c4bce65
https://forms.gle/TvDU3GwMwtUtSdGy8
https://pt-pt.facebook.com/casm.miratejo/photos/a.1088085804571326/2802235803156309/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FcE.Moita/?__xts__%5b0%5d=68.ARDqcRXfn-Xkg93B4iOK11wF7501QIuazRO9ZSyU7fBaqTYxqpck18_57Fw9JNWZ9GSMzA9i74mF1yCU5jPH9AMToiNW7R-hLXUoWHfPXapvA_DLosNk_Q5DYeUtYLNvnxQQFwI6r9uky2Qgm1H6AZclTEEhz0AjnH9z1u4Y2RTmwOqpfOu9Cv_6U0OH03bKvmhc_NbrEVwdvUkDhxETwcqJky9Rhm_Ep1qLPsFyF46MEei1fVuKx0CUmn2i6L3pskwQ1b7nT7MOfIxslBbzv7o8qbue14SRcmaXB2uTnBY-OJnNRuiVnyk0ScHAeyRhXF37doxS1e3DDJjSL7W87LWocL0yz3Ha0e8f7lQ7LeC-Q7fP98ZP-TqHnX3au2mc5Vzr0Dgh2tG1Qg9bsDcCVBcRcs012xuVKKh1pR32jNABgqMMeza4QQ10OP243xWElIiY0g71On7fLr0eXvN6Eh-rVEIvBIMiS9JJixlr&__xts__%5b1%5d=68.ARAxgS9rL9BL05y2tiy7x385mmfcXUjozk1A-WW3Ainls52rd8-cKklX8Lky7A6JQWcb8yhFHs5CMWyfRX8F9LmJ4gSJOKHrBtNSk1rr39WpBZiBYJmNZiOjKPNLbEVHrCn104ogGCybtEx-TNOs4ZpYqndEw2rce57bJRPPFOpjGSyv3PsBgNC0c9seD93hI23EieGZPy2cqDVv8QQeAIhHfJci9q0Gj9cFe9E27J-fUCzTFToT1Ou_bVyD3WS5hs1IrYE34No9bP7YeAsGhYAnzN7btpbQQsCHRrUT-tfrBS4hoNlRSXXFFWdzPqp20Sh4zddzi_ZF2F32l6TaCSoCN0g-XJj1j-rybyf6WY4kR_afxkjgu9-n8l_7CCTBC0AyxkMlMMaPKBmk5BscevfrgEOrfVgHvC-1ms2ZOcSFl7fo3vc4qwNBTST5VXXEfxLpZbFtOeOjbuNZDAvunQER-dGsXls16gsWbsCP&hc_ref=ARRJX-iws5MGWS-hI1ZTsr7vJV6iggDEN3KuZVXV-5uoB6tTPn09h4g2fL6vvkjnZns&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/FcE.Moita/?__xts__%5b0%5d=68.ARDqcRXfn-Xkg93B4iOK11wF7501QIuazRO9ZSyU7fBaqTYxqpck18_57Fw9JNWZ9GSMzA9i74mF1yCU5jPH9AMToiNW7R-hLXUoWHfPXapvA_DLosNk_Q5DYeUtYLNvnxQQFwI6r9uky2Qgm1H6AZclTEEhz0AjnH9z1u4Y2RTmwOqpfOu9Cv_6U0OH03bKvmhc_NbrEVwdvUkDhxETwcqJky9Rhm_Ep1qLPsFyF46MEei1fVuKx0CUmn2i6L3pskwQ1b7nT7MOfIxslBbzv7o8qbue14SRcmaXB2uTnBY-OJnNRuiVnyk0ScHAeyRhXF37doxS1e3DDJjSL7W87LWocL0yz3Ha0e8f7lQ7LeC-Q7fP98ZP-TqHnX3au2mc5Vzr0Dgh2tG1Qg9bsDcCVBcRcs012xuVKKh1pR32jNABgqMMeza4QQ10OP243xWElIiY0g71On7fLr0eXvN6Eh-rVEIvBIMiS9JJixlr&__xts__%5b1%5d=68.ARAxgS9rL9BL05y2tiy7x385mmfcXUjozk1A-WW3Ainls52rd8-cKklX8Lky7A6JQWcb8yhFHs5CMWyfRX8F9LmJ4gSJOKHrBtNSk1rr39WpBZiBYJmNZiOjKPNLbEVHrCn104ogGCybtEx-TNOs4ZpYqndEw2rce57bJRPPFOpjGSyv3PsBgNC0c9seD93hI23EieGZPy2cqDVv8QQeAIhHfJci9q0Gj9cFe9E27J-fUCzTFToT1Ou_bVyD3WS5hs1IrYE34No9bP7YeAsGhYAnzN7btpbQQsCHRrUT-tfrBS4hoNlRSXXFFWdzPqp20Sh4zddzi_ZF2F32l6TaCSoCN0g-XJj1j-rybyf6WY4kR_afxkjgu9-n8l_7CCTBC0AyxkMlMMaPKBmk5BscevfrgEOrfVgHvC-1ms2ZOcSFl7fo3vc4qwNBTST5VXXEfxLpZbFtOeOjbuNZDAvunQER-dGsXls16gsWbsCP&hc_ref=ARRJX-iws5MGWS-hI1ZTsr7vJV6iggDEN3KuZVXV-5uoB6tTPn09h4g2fL6vvkjnZns&__tn__=kC-R
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"Estamos em sufoco." IPSS pedem ao Estado 
reforço urgente do financiamento  
Lino Maia afirma que muitas instituições de soli-
dariedade social vivem em permanente "sufoco" 
financeiro e que a situação só irá alterar-se se 
o ... 
 

Para o lar com a casa às costas - Notícias Maga-
zine 
Para o lar com a casa às costas. Pedaços de 
vida. Memórias a preto e branco. Recordações 
de lugares. A cama, a mobília do quarto, os so-
fás ... 

 

 
 
» Manual para a Educação de Infância 

 
Crianças e Jovens expostas/os à  
Violência Doméstica  
Conhecer e qualificar as respostas 
na comunidade 
   

 
 
 

» Conferência: Abordagem Interdisciplinares na Pesquisa em Deficiência  

ISCSP, Sala Lisboa, 20 de Fevereiro, 9h-17h 
 
O Observatório da Deficiência e Direitos Huma-
nos (ODDH) do Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas (ISCSP), organiza uma Conferên-
cia no âmbito do projeto DARE: Disability Advo-
cacy Research in Europe.  
  
Tendo por objetivo debater a importância da pes-
quisa interdisciplinar e a sua aplicação no estudo 

da deficiência, a Conferência contará com a pre-
sença de Alberto Vasquez, Coordenador para a 
investigação no Gabinete da Relatora Especial 
das Nações Unidas para os direitos das pessoas 
com deficiência,  e de especialistas na área dos 
Estudos da Deficiência e direitos humanos que in-
tegram o projeto DARE.  
  

  

 
 

 Lino Maia 

 DIVERSOS 
 

 IMPRENSA 

» Congresso Internacional 
em Cuidados Continuados 
 
7-8 de maio  I  Vila Nova de 
Gaia 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/estamos-em-sufoco-ipss-pedem-ao-estado-reforco-urgente-do-financiamento-11757171.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyMTAyNTU3Mzc0NjgzNDE4NDEyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHJPG2z5cUzmLsBpSbu8Do25vnvag
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/estamos-em-sufoco-ipss-pedem-ao-estado-reforco-urgente-do-financiamento-11757171.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyMTAyNTU3Mzc0NjgzNDE4NDEyGTM2OTYyNzU0MmY1ZjI1OTA6cHQ6cHQ6UFQ&usg=AFQjCNHJPG2z5cUzmLsBpSbu8Do25vnvag
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/para-o-lar-com-a-casa-as-costas/historias/245257/
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/para-o-lar-com-a-casa-as-costas/historias/245257/
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/para-o-lar-com-a-casa-as-costas/historias/245257/
https://www.noticiasmagazine.pt/2020/para-o-lar-com-a-casa-as-costas/historias/245257/
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2017/09/Manual-para-a-educa%C3%A7%C3%A3o-de-infancia_crian%C3%A7as-expostas-a-violencia-domestica.pdf
https://www.cnpdpcj.gov.pt/direito-das-criancas/guias-para-profissionais/manual-para-a-educacao-de-infancia-pdf.aspx
http://oddh.iscsp.ulisboa.pt/index.php/pt/mediateca/eventos/item/443-dare_lisboa_20
http://dareresearch.eu/
http://dareresearch.eu/
https://www.ixus.pt/cc2020/
https://www.ixus.pt/cc2020/

