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O Dia Internacional do Idoso   I   1 de outubro 

Este dia foi instituído em 1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelheci-
mento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. 

 

 

 

Economia e Transição Digital - Gabinete do Ministro de Estado, 
da Economia e da Transição Digital 
 
Despacho n.º 8998-C/2020, de 18 de setembro  
Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de  
eventos corporativos, nos termos e para os efeitos da  
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro 
 

Presidência do Conselho de Ministros 

Decreto-Lei n.º 74/2020, de 24 de setembro 
Altera a taxa de IVA aplicável aos fornecimentos de eletricidade em relação a determinados níveis de con-
sumo e potências contratadas em baixa tensão normal

 
 
Plano da Saúde para o Outono-Inverno 
 
O Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21 pretende mobilizar todos os agentes do sector da sa-
úde e o país para o período exigente que se avizinha e que requer uma resposta conjunta e participada. 
Como tal, não se trata de um documento fechado e será alvo de revisão e atualização bimestral, de forma 
a acompanhar a evolução epidemiológica e os contributos dos diversos intervenientes.  
Trata-se de um documento dinâmico que, ainda receberá, contributos do Conselho Nacional de Saúde e 
do Conselho Económico e Social e que será revisto bimestralmente (dois em dois meses). 
O documento da DGS assenta em três grandes pilares: a resposta ao risco sazonal incluindo a covid-19, a 
garantia da resposta de cuidados de saúde não-covid e uma série de medidas específicas em termos de 
comunicação e literacia. 
Consulte o Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-2021 
 
 

LEGISLAÇÃO 
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189715/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-09-18&date=2020-09-01&dreId=143189713
https://dre.pt/home/-/dre/142601170/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143616729/details/maximized?serie=I&day=2020-09-24&date=2020-09-01
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-da-saude-para-o-outono-inverno-2020-2021-pdf.aspx
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Extrato: 
 

1.4.1. Setor social e populações vulneráveis 
 
No contexto da pandemia provocada 
pela COVID-19, importa prevenir o 
impacto desproporcional sobre as 
populações mais vulneráveis, parti-
cularmente em: 
1. Residentes em ERPI; 
2. Pessoas integradas na RNCCI; 
3. Migrantes e refugiados; 
4. Pessoas em situação de sem-
abrigo ou de isolamento/exclusão 
social; 
5. Pessoas com comportamentos 
aditivos. 
O desenvolvimento de uma estraté-
gia intersectorial e de proximidade 
dirigida aos fatores de vulnerabili-
dade permite minimizar as desigual-
dades e promover a equidade. 
A melhoria das condições de saúde, 
bem-estar e qualidade de vida em 
territórios vulneráveis é conseguida, 
muitas vezes, através de interven-
ções dirigidas, integradas, sobre o 
eixo da saúde, social, económico, 
ambiental e urbanístico, que, por 
exemplo, através de uma linha de fi-
nanciamento própria, visem dar al-
gum poder de intervenção a comuni-
dades vulneráveis. 
Estas experiências, implementadas 
através do Programa Bairros Saudá-
veis, devem ser exploradas, potenci-
adas e replicadas. 
A diminuição das desigualdades, na 
perspetiva da saúde, necessita de 
uma especial atenção no acompa-
nhamento das comorbilidades, pro-
blemas de saúde mental e compor-
tamentos aditivos, mas também na 
promoção de estilos de vida saudá-
veis. As medidas de saúde preventi-
vas, com especial enfoque na ali-
mentação saudável e na atividade fí-
sica, devem constituir um desígnio 
prioritário de intervenção nestas po-
pulações. 
A experiência acumulada com pes-
soas com comportamento aditivos e 
com pessoas em situação de sem 

abrigo ou de isolamento/exclusão 
social demonstra a importância de 
reforçar o cumprimento das medi-
das de prevenção e controlo de infe-
ção, em respostas de proximidade, 
bem como, do acesso ao tratamento 
e cuidados de saúde adequados (in-
cluindo mecanismos de mitigação da 
urgência dos consumos por priva-
ção), o que é conseguido através da 
articulação das estruturas envolvi-
das, de acordo com Orientação n.º 
035/2020, de 13/07/2020, emitida 
pela DGS. 
O conhecimento acumulado até à 
data destaca a necessidade de con-
solidar o plano de intervenção espe-
cífico para as estruturas residenciais 
para idosos (ERPI) que, numa base 
interministerial e intersectorial, com 
linhas de ação e acompanhamento a 
nível central, regional e local: 
1. Seja desenhado com carácter prá-
tico e operacional, com uma aposta 
continuada na formação de todos os 
profissionais envolvidos e na litera-
cia de todos os residentes. 
2. Garanta a implementação das me-
didas de prevenção e controlo de in-
feção, incluindo a disponibilidade de 
EPI e a gestão de recursos humanos 
e equipas, de forma a organizá-la de 
acordo com a prestação de cuidados 
a pessoas com e sem suspeita ou 
confirmação e COVID19; 
3. Garanta a vacinação contra a gripe 
dos residentes e profissionais; 
4. Garanta a realização de testes la-
boratoriais moleculares para SARS-
CoV-2 antes da admissão, de forma 
adequada, garantindo respostas hu-
manizadas e o conforto material nas 
situações de isolamento; 
5. Assente no funcionamento de 
equipas, integradas pelas Autorida-
des de Saúde locais, Segurança So-
cial e Proteção Civil, que sejam efeti-
vas na decisão e implementação 
imediata de: 

a. Triagem clínica dos casos suspei-
tos de acordo com a sua gravidade, 
para encaminhamento apropriado; 
b. Testes laboratoriais para SARS-
CoV-2 a todos os suspeitos e contac-
tos de alto risco; 
c. Organização das pessoas em coor-
tes e dos espaços (realojamento). 
 
A ocorrência de surtos em ERPI pode 
condicionar uma maior pressão so-
bre as unidades hospitalares do SNS, 
o que deve ser mitigado através de 
medidas adequadas de triagem, tes-
tagem rápida e garantia de acompa-
nhamento clínico adequado fora das 
unidades hospitalares do SNS. 
Apesar desta população apresentar, 
na generalidade, índices significati-
vos de comorbilidades e dependên-
cia, o internamento hospitalar não é 
necessário em todos os casos, desde 
que seja: 
1. Realizada uma triagem adequada 
com recurso a meios complementa-
res de diagnóstico; 
2. Garantida a interrupção das ca-
deias de transmissão; 
3. Garantido o seguimento clínico 
adequado, fora das unidades de sa-
úde, para as situações sem gravidade 
ou critérios de internamento, tal 
como acontece para a população ge-
ral que fica no domicílio. 
Finalmente, devem ser garantidos os 
mecanismos de suporte social, con-
forto material e humanização destas 
estruturas, incluindo a realização se-
gura, e adaptada ao contexto epide-
miológico evolutivo, das visitas aos 
residentes. 
 

2.2.4. Resposta da RNCCI 
 
A RNCCI, que inclui, para além da 
Rede Geral, a Rede de Saúde Mental 
e os Cuidados Continuados de Pedia-
tria, tem demonstrado capacidade  
 
 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
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para minimizar a propagação e 
transmissão da infeção por SARS-
CoV-2 junto dos utentes e profissio-
nais, contribuindo para a maximiza-
ção da capacidade de resposta do 
SNS. 
A RNCCI deve manter as suas valên-
cias assistenciais de internamento, 
ambulatório e prestação de cuidados 
domiciliários, contribuindo para a 
sustentabilidade do SNS e da capaci-
dade de resposta “não-COVID-19” 
das unidades hospitalares, através 
da gestão eficiente da ocupação das 
camas hospitalares. 
Para tal, serão tomadas medidas 
para assegurar: 

 
1. A atualização, em cada unidade, 
do respetivo plano de contingência, 
alinhado com este Plano da Saúde 
para o Outono-Inverno 2020-21 e os 
seus desafios e objetivos, incluindo a 
gestão e proteção dos profissionais; 
2. A vacinação contra a gripe dos 
utentes e profissionais de saúde; 
3. A realização de teste laboratorial 
molecular para SARS-CoV-2 antes da 
admissão, de forma adequada, ga-
rantindo respostas humanizadas e o 
conforto material nas situações de 
isolamento Doentes testados previa-
mente à admissão na Unidade – obri-
gatoriedade de teste negativo na ad-
missão; 

 
4. O reforço de stocks de medica-
mentos, dispositivos médicos e EPI; 
5. A separação de circuitos para do-
entes com suspeita de infeção respi-
ratória e confirmação de COVID-19, 
bem como dos seus contactos de 
alto risco; 
6. A retoma e manutenção segura, e 
adaptada ao contexto epidemioló-
gico evolutivo, das visitas aos uten-
tes, de forma a humanizar a presta-
ção de cuidados; 
7. A monitorização contínua da situ-
ação epidemiológica na RNCCI e o 
acompanhamento periódico pelas 
Equipas de Coordenação Local 

 
 
 
 
 
 

Campanha Há amor nesta CA(u)SA | T-shirts solidárias 

O Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide, numa parceria com a VICTORIA - Seguros, lança 

a campanha “Há amor nesta CA(u)SA”, com a apresentação de três modelos de t-shirts solidárias exclusi-

vas, com desenhos de autor, únicos, inspirados no contexto de pandemia que vivemos. 

O valor de cada t-shirt vendida reverte na íntegra para apoio às medidas de combate ao COVID-19 nas 

respostas sociais destinadas às pessoas idosas - Lar Nossa Senhora do Amparo, Centro de Dia e Serviço 

de Apoio Domiciliário.  

+ informação  aqui

 
 
 
Webinar O papel das organizações da sociedade civil nos desafios colocados 
pela covid-19 
 
Dia: 2 de outubro às 15h00, organizado pela CPV e dinamizada através da plata-
forma Zoom. 
A sessão contará com o conferencista Pedro Simas, virologista e investigador do 
Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. A mesma terá como objetivos 
mobilizar, informar e sensibilizar as organizações para o seu papel na evolução da 
pandemia e face aos desafios colocados por esta. 

 
A inscrição no webinar é feita através do preenchimento deste formulário.  
 

DIVERSOS 

 

 

https://cspcarnaxide.wixsite.com/haamornestacausa
https://cspcarnaxide.wixsite.com/haamornestacausa
https://www.convoluntariado.pt/post/webinar-o-papel-das-organiza%C3%A7%C3%B5es-da-sociedade-civil-nos-desafios-colocados-pela-covid-19
https://forms.gle/KaXWRSp5MLfughMu6
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(* CSP-Cuidados primários de saúde) 

 
 
 
 
 
 
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – 
Saúde Mental 
 

» Norma nº 011/2020 de 18/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         Fonte: DGS a 7 de abril de 2020 
 

 
 
 
 
»  Webinar “O papel das organizações da  
    sociedade civil nos desafios colocados pela  
    Covid-19” 
 
Dia: 2 de outubro às 15h00, organizado pela CPV 
e dinamizada através da plataforma Zoom. 
 
A sessão contará com o conferencista Pedro Simas, 
virologista e investigador do Instituto de Medicina 
Molecular João Lobo Antunes. A mesma terá como 
objetivos mobilizar, informar e sensibilizar as organi-
zações para o seu papel na evolução da pandemia e 
face aos desafios colocados por esta. 

 
A inscrição no webinar é feita através do preenchi-
mento deste formulário.  

»  Webinr GivingTuesday  I  Edição 2020 
 
 
O GivingTuesday, o maior movimento de solidari-
edade mundial, presente em mais de 60 países, 
celebra a sua segunda edição em Portugal, a 1 
de Dezembro!  
Para as organizações sem fins lucrativos esta é 
mais uma nova oportunidade de motivar todas as 
pessoas a agir e participar nas suas causas, ins-
piradas por este movimento único de generosi-
dade e solidariedade. 
Webinar Campanha GivingTuesday 2020 - Dia 29 
de Setembro - 09.30h/10.30h 
 
Inscrições aqui

 
 
 
 
 
 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0112020-de-18042020-pdf.aspx
https://www.convoluntariado.pt/post/webinar-o-papel-das-organiza%C3%A7%C3%B5es-da-sociedade-civil-nos-desafios-colocados-pela-covid-19
https://forms.gle/KaXWRSp5MLfughMu6
https://forms.gle/KaXWRSp5MLfughMu6
https://www.givingtuesday.pt/quem-somos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Viv1Jp3zSTMaS491Hrpw5dxEIS_GErFrAvfmmrpUHsTBUg/viewform
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»  Comunicado do Conselho de Ministros de 24 de setembro de 2020 
 

Extrato: 
“2.  Decreto-Lei que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
Covid-19, nomeadamente: 

A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibili-

dade de usufruírem de um website institucional, que lhes proporcione uma maior apro-

ximação com a comunidade, divulgar as suas áreas de intervenção, 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 accountability (prestação de contas) no setor da econo-

mia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto Superior de Contabilidade 

e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação Na-

cional 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 online da prestação de contas a que são obrigadas e de 
outra informação voluntária que cubra os aspetos sociais e económicos da sua ati-
vidade (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 Ins-

tituições. Saiba mais sobre somosipss.pt aqui e aqui! 

Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com 

 

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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- as entidades beneficiárias que, no dia 1 de outubro de 2020, se encontrem abrangidas por alguma das 
medidas de apoio extraordinário à liquidez, beneficiam da prorrogação suplementar e automática dessas 
medidas pelo período de seis meses, compreendido entre 31 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021; 
 
- a despesa a realizar, nos termos de protocolos a celebrar até 31 de dezembro de 2020, para a realização 
de testes de rastreio a profissionais afetos a estruturas residenciais, passa a ser do subsistema da ação 
social; 
 
- previsão de celebração de protocolos para capacitar a manutenção da atividade de respostas sociais” 
 

 
 

Curso de formação // Gestão de Organizações de Economia Social | Inscrições abertas 
 
Estão abertas, até dia 8 de outubro, as inscrições para o curso Gestão de Organizações da Economia 
Social (GOES). 
  
O curso, a realizar na modalidade de formação à distância, decorrerá entre 22 de outubro e 4 de abril, 
distribuído por 8 módulos, tem como destinatários privilegiados os Dirigentes e Técnicos/as das entidades 
da economia social associadas das entidades cooperadoras da CASES. 
 
 
Mais informação, poderá ser consultada nesta link https://www.cases.pt/curso-de-formacao-gestao-de-
organizacoes-de-economia-social-inscricoes-abertas/ 

 
 
 
 

Lino Maia 

https://www.cases.pt/curso-de-formacao-gestao-de-organizacoes-de-economia-social-inscricoes-abertas/
https://www.cases.pt/curso-de-formacao-gestao-de-organizacoes-de-economia-social-inscricoes-abertas/

