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A CNIS realiza no dia 26 de junho em Fátima 
(Centro Pastoral Paulo VI-Salão do Bom Pas-
tor) duas assembleias gerais: uma para apro-
vação do orçamento e programa de ação para 
2021 e a segunda para aprovação do relatório 
e contas de 2020. 
 
Os documentos referentes às Assembleias Gerais estão disponíveis para con-
sulta no site da CNIS ( http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Documentos-
AG.pdf, e http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/06/Relat%C3%B3rio-e-Con-
tas-2020.pdf, respetivamente. 

 
                                             Convocatórias aqui 
 
 

Assembleia da República

Lei n.º 36/2021 
Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública 
 
 
 

Lei n.º 36-A/2021 
Renova a imposição transitória da obrigatoriedade 
do uso de máscara em espaços públicos, prorro-
gando a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de ou-
tubro 

 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
 
Portaria n.º 122-A/2021 
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
206/2020, de 27 de agosto, que regula a medida 
Estágios ATIVAR.PT, e à primeira alteração 
da Portaria n.º 207/2020, de 27 de agosto, que re-
gula a medida Incentivo ATIVAR.PT 

 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - 
Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 
 
Aviso n.º 10991/2021  
Consulta pública do Projeto de Regulamento do 
Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, 
I. P., às Organizações Não Governamentais das 
Pessoas com Deficiência 

 
Presidência do Conselho de Ministros –  
- Secretaria-Geral 
 
Declaração de Retificação n.º 18-A/2021 
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
74-A/2021, de 9 de junho, que altera as medidas 
aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19 
 
 
 

Presidência do Conselho de Ministros 
 
 
Decreto-Lei n.º 53-A/2021 
Altera diversas medidas no âmbito da pandemia  
da doença COVID-19 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76-
A/2021 
Altera as medidas aplicáveis a determinados mu-
nicípios no âmbito da situação de calamidade
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Assembleias Gerais  da CNIS 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Documentos-AG.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2020/11/Documentos-AG.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/06/Relat%C3%B3rio-e-Contas-2020.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/06/Relat%C3%B3rio-e-Contas-2020.pdf
https://cnis.pt/evento/assembleias-gerais-2/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165036155/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165095962/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146435561/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/164955365/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141259624/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141259624/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/141259625/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165106033/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-06-15&date=2021-06-01&dreId=165105994
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165129405/details/maximized?serie=I&day=2021-06-14&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164955319/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164955319/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165228627/details/maximized?serie=I&day=2021-06-16&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165373331/details/maximized?serie=I&day=2021-06-17&date=2021-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165373331/details/maximized?serie=I&day=2021-06-17&date=2021-06-01
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» Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 17/06/2021 
   COVID-19: Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2  

 

»  Orientação nº 007/2021 de 15/06/2021 
   Certificado Digital COVID da EU: Emissão em Território Nacional

 
 
Covid-19: OMS divulga guia com cuidados para saúde mental durante pandemia 

O Guia pode ser consultado aqui 
 
 
Informação aos beneficiários |Cessação das medidas excecionais adotados de combate ao COVID-19 

Perante as circunstâncias extraordinárias causadas pela pandemia do COVID-19 e em face das medidas 
excecionais que o Governo ao longo deste período tem vindo a adotar para mitigar as suas consequências 
negativas …. 

 
 
 
 
 

 
 
A UDIPSS Castelo Branco, no âmbito do seu Plano de For-
mação promoveu juntamente com a ACT de Castelo Branco 
uma ação de sensibilização para as suas associadas, no dia 
15 de Junho de 2021, relacionada com a atuação/ação inspe-
tiva da Autoridade para as Condições do Trabalho nos locais 
de trabalho, assim como a legislação aplicável às IPSS´s. 
 
 
 

 
 
 
 
Online Talking - State of Art & Paradigm Shift I “O Papel das Estruturas Representativas do Setor 
Social” 
 
A UNITATE – Associação de Desenvolvimento da 
Economia Social irá realizar, no próximo dia 23 de 
Junho, via Zoom, entre as 10:00h e as 13:00h, a 
terceira sessão do ciclo de conversas online inici-
ado em Abril de 2021 “State of Art & Paradigm 
Shift”, que incidirá em Junho sobre o tema “O Papel 
das Estruturas Representativas do Setor Social” e 
cujo moderador será o Prof. Eugénio Fonseca. 
Esta conversa online será moderada por Eugénio 
Fonseca, Presidente da Confederação Portuguesa 
do Voluntariado, e contará com a participação de 

Humberto Carneiro (União das Misericórdias Por-
tuguesas), Lino Maia (CNIS), Luís Alberto Silva 
(União das Mutualidades Portuguesas) e Rogério 
Cação (CONFECOOP).  
Sendo uma sessão de diálogo aberto, todos os par-
ticipantes terão a oportunidade de intervir a qual-
quer momento.  
A inscrição é gratuita e poderá ser realizada dire-

tamente aqui.  

 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0072021-de-150620211.aspx
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2021/06/GUIDANCE-COMMUNITYMENTAL-HEALTH_OMS.pdf
https://poapmc.portugal2020.pt/detalhe-da-noticia/-/asset_publisher/OCrwOniD5t6S/content/informacao-aos-beneficiarios-cessacao-das-medidas-excecionais-adotados-de-combate-ao-covid-19
https://www.facebook.com/FundacaoUNITATE
https://unitate.typeform.com/to/ZhThhvKB
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Ações de Capacitação | Projeto "Na Primeira 
Pessoa" 
No âmbito do projeto “Na Primeira Pessoa – Projeto 
de Empoderamento de Pessoas com Demência”, 
uma iniciativa específica para Pessoas com De-
mência, a Alzheimer a  Alzheimer Portugal vai rea-
lizar Ações de Capacitação que contemplam 4 Ses-
sões, de 1h30 cada em formato online, gratuitas e 
destinadas às Pessoas com Demência seus Fa-
miliares e Cuidadores. 
 
24 de Junho | 10H30-12H | Os Direitos da Pessoa 

com Demência 
29 de Junho | 10H30-12H | Planeamento do Futuro - 
A Importância do Testamento Vital 
5 de Julho | 10H30-12H | O Regime do Maior Acom-
panhado e Meios de Representação da Pessoa com 
Demência  
7 de Julho  | 10H30-12H | Recursos e Apoios para as 
Pessoa com Demência 

 
 
 

2ª Webinar -  “Economia Social: a pedra angu-
lar da solidariedade e inclusão na Europa” 
 
O Centro de Solidariedade de Braga/Projecto Ho-
mem realiza no dia 25 de junho, pelas 18h00, o seu 
segundo webinar, com a presença de Isabel Es-
trada Carvalhais, eurodeputada, e José Manuel 
Fernandes, eurodeputado, inserido no ciclo de con-
ferências “30 Anos e Depois?”, a dinamizar ao 
longo do ano. 
Tendo como pano de fundo a participação de Braga 
na Rede de Cidades Portuguesas Capital Europeia 
da Economia Social 2021, este webinar visa abor-
dar a importância da Economia Social na proteção 
de populações em situação de vulnerabilidade so-
cial, nomeadamente, as com comportamentos adi-
tivos e dependências e refletir acerca da implemen-
tação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 
Para participar, é necessário que faça a sua inscri-
ção neste link: 
https://zoom.us/webinar/regis-
ter/WN_A47NPho1SDOEHIlt7muvww 
 

 
 
  

Evento Europeu: O Plano para o Voluntariado Europeu até 
2030: Um contributo para a implementação do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais 
 
A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), a 
Centre for European Volunteering (CEV) e a Confederação Portu-
guesa do Voluntariado (CPV) vão organizar o Evento Europeu, O 
Plano para o Voluntariado até 2030: Um contributo para a imple-
mentação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que irá decorrer no 
dia 29 de junho de 2021, online, das 9h às 11.30h, com tradução 
simultânea (ENG/PORT/ENG). 
 
O evento será conduzido online e contará com oradores nacionais 
e internacionais, estando assegurada a interpretação simultânea 
Português/Inglês, e destinando-se o evento a todos os interessados 
em participar. 
 A inscrição é gratuita mas obrigatória, através do preenchimento 
deste formulário até dia 23 de junho. Saiba mais aqui. 
Conheça a Agenda do Evento aqui. 

 

Conferência de alto nível sob 
o título  
"Combater a situação de sem-
abrigo - Uma prioridade da 
Europa social. Lançamento 
da Plataforma europeia" 
 
A Presidência Portuguesa do 
Conselho, em conjunto com a 
Comissão Europeia, realiza, a 
21 de junho, a partir das 08h30 
uma Conferência de Alto Nível 
no Centro Cultural de Belém 
(CCB), Lisboa, dedicada ao lan-
çamento da Plataforma Euro-
peia de Combate à Situação de 
Sem-Abrigo. 
+ info  

 
 

 
 

DIVERSOS 

 

 

https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1269-novo-projeto-especifico-para-pessoas-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-1269-novo-projeto-especifico-para-pessoas-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-544-acao-de-capacitacao-os-direitos-da-pessoa-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-544-acao-de-capacitacao-os-direitos-da-pessoa-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-545-acao-de-capacitacao-planeamento-do-futuro-a-importancia-do-testamento-vital
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-545-acao-de-capacitacao-planeamento-do-futuro-a-importancia-do-testamento-vital
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-546-acao-de-capacitacao-o-regime-do-maior-acompanhado-e-meios-de-representacao-da-pessoa-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-546-acao-de-capacitacao-o-regime-do-maior-acompanhado-e-meios-de-representacao-da-pessoa-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-546-acao-de-capacitacao-o-regime-do-maior-acompanhado-e-meios-de-representacao-da-pessoa-com-demencia
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-547-acao-de-capacitacao-recursos-e-apoios-para-a-pessoa-com-demencia-
https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-11-117-547-acao-de-capacitacao-recursos-e-apoios-para-a-pessoa-com-demencia-
https://zoom.us/webinar/register/WN_A47NPho1SDOEHIlt7muvww
https://zoom.us/webinar/register/WN_A47NPho1SDOEHIlt7muvww
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrcqbuWRadDG64qS-CjS0sOf7du8NfUaS2T0UhePX4N5ZqUA/viewform
https://drive.google.com/file/d/176IJhTfmJ6Alr9BU8XJwl2CXpSLcQUNy/view?usp=sharing
http://www.scml.pt/combater-a-situacao-de-sem-abrigo/
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Extracto do Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de junho de 2021 
 
10. Foi autorizada a realização de despesa para o ano letivo de 2021/2022, pela Direção-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares, com vista à promoção do sucesso educativo das crianças e alunos com necessi-
dade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, relativa aos seguintes procedi-
mentos: 
 
- celebração de contratos de cooperação que visam apoiar financeiramente as cooperativas e associa-
ções de ensino especial e as instituições particulares de solidariedade social, bem como as Escolas 
Particulares de Educação Especial, que desenvolvem atividades educativas; 
 
- apoios financeiros aos Centros de Recursos para a Inclusão decorrentes da celebração de contratos 
de cooperação, que visam apoiar financeiramente os Centros de Recursos para a Inclusão (CRI).

 

. 

 

 

Lino Maia 


