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2020/04/10 InfoCovid19 Apoios Empresas
Organizações 

sociais; Empresas; 
Start-ups

Plataforma que permite aos utilizadores simularem a situação atual da sua 
empresa e receber uma resposta com as medidas que devem implementar, o que 
pode acontecer com os seus trabalhadores e as medidas de apoio em que se 
enquadram.

Hugo Carvalho 
(deputado à 

Assembleia da 
República), Lídia 

Pereira (deputada 
ao Parlamento 

Europeu), KI labs 
Lisboa, 

Confederação 
Empresarial de 

Portugal

https://www.infocovid19.pt/

https://www.dn.pt/poder/e-
empresario-e-nao-sabe-o-que-
fazer-ja-ha-uma-plataforma-que-
ajuda-12056988.html

2020/04/08
Santa Casa 
Challenge

Apoios Fundações Lares - idosos

Concurso de Inovação social digital que pretende estimular o lançamento de 
soluções de base tecnológica que respondam às necessidades específicas dos 
idosos em confinamento profilático nas instituições ou em isolamento social 
domiciliário causados pela Covid-19.
a. Soluções elegíveis: aplicativos, websites, conteúdos digitais, etc., que sejam 
considerados exequíveis do ponto de vista tecnológico;
b. Prémios de financiamento: dotação de €100.000 visando premiar até 4 
projetos;
c. Prazos de candidatura: de 30 março a 6 abril de 2020 (até às 12:00, hora de 
Portugal continental);
d. Submissão da candidatura: mediante registo online, em 
https://gulbenkian.pt/grant/apoio-de-emergencia-aos-artistas-e-a-cultura/

Santa Casa da 
Misericórdia

http://mais.scml.pt/casadoimpac
to/challenge/

https://observador.pt/2020/04/1
3/santa-casa-tem-100-mil-euros-
para-ideias-tecnologicas-que-
combatam-isolamento-dos-
idosos/?utm_source=Newsletters
+Observador&utm_campaign=6b
5639bfa8-
360_CAMPAIGN_2019_12_11_C
OPY_01&utm_medium=email&ut
m_term=0_4e99f7d1e5-
6b5639bfa8-184689701

2020/04/08
Movimento 

solidário 
SOS.Covid.19

Angariação de 
donativos

Lares - idosos

Campanha de angariação de fundos para aquisição de equipamentos de proteção 
individuais de apoio a lares de idosos e unidades de cuidados continuados das 
Misericórdias. As doações podem ser feitas através do site: 
https://www.gofundme.com/f/soscovid19pt

União das 
Misericórdias 
Portuguesas

https://www.ump.pt/Home/unia
o/noticias-ump/movimento-
solidario-soscovid19-faz-primeira-
entrega-de-epi-a-9-de-abril/

https://www.facebook.com/sos.c
ovid19.portugal/

2020/04/06 Cuida de Todos
Bolsa de 

voluntariado
Lares - idosos

Plataforma de angariação de voluntários para apoio em lares e instituições de 
idosos. A inscrição é feita online, em https://www.cuidadetodos.com/

Governo, em 
parceria com a 

CASES
https://www.cuidadetodos.com/

https://observador.pt/2020/04/0
6/cuidadetodos-governo-lanca-
campanha-para-atrair-
voluntarios-aos-lares-e-
instituicoes-de-
idosos/?ct=t(CORONAVIRUS_202
0_03_10_COPY_01)
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2020/04/03

Portaria n.º 85-
A/2020 - Medidas 
excepcionais de 
apoio ao setor 

social e solidário

Apoios Governo
Organizações 

sociais

O Governo aprovou um conjunto de medidas de apoio de caráter extraordinário, 
temporário e transitório, destinados ao setor social e solidário, tendo em vista 
apoiar as IPSS, cooperativas de solidariedade social, ONG das pessoas com 
deficiência e equiparadas.
As medidas de apoio são as seguintes:
a) Garantia do pagamento da comparticipação financeira da Segurança Social no 
âmbito dos acordos de cooperação celebrados em todas as respostas sociais cuja 
atividade foi suspensa, assegurando o pagamento efetivado por referência ao 
mês de fevereiro de 2020, conforme as regras em vigor à data;
b) Comparticipação dos cuidados domiciliados;
c) Autonomia na redução das comparticipações familiares;
d) Agilização da abertura de estabelecimentos de apoio social com processos de 
licenciamento em curso;
e) Possibilidade de recurso a ações de voluntariado;
f) Apoio à manutenção dos postos de trabalho;
g) Equiparação a trabalhadores de serviços essenciais;
h) Prorrogação de prazos de apresentação de contas anuais das instituições;
i) Diferimento de obrigações fiscais e contributivas;
j) Proteção e apoio à Tesouraria e Liquidez;
k) Linha de financiamento específica para o setor social;
l) Apoio técnico do Instituto da Segurança Social, I. P., para linha de 
financiamento a fundo perdido da Fundação Calouste Gulbenkian;
m) Diferimento de pagamentos do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário.

Governo

https://dre.pt/web/guest/pesqui
sa/-
/search/131122780/details/maxi
mized

2020/04/02
Mercadona - 

Doação de bens 
alimentares

Apoios Empresas Banco Alimentar
Donativo de 5,5 mil quilos de comida ao Banco Alimentar do Porto e a cantinas 
sociais, e ainda 3 mil pratos preparados para pessoas carenciadas

Mercadona

https://www.mercadona.pt/pt/at
ualidade/mercadona-colabora-
com-banco-alimentar-do-porto-
na-entrega-de-20000-quilos-de-
chocolate/news?idCategoriaSelec
cionada=1477789753446

https://www.hipersuper.pt/2020
/04/02/mercadona-doa-cinco-mil-
quilos-alimentos-banco-
alimentar-fome-cantinas-sociais/

2020/04/01

EDP - Desconto na 
fatura energética e 
doação de material 

de proteção

Apoios Empresas
Organizações 

sociais

Atribuição de 20% de desconto no consumo de eletricidade, durante os meses de 
abril e maio, a Unidades de Cuidados Continuados Integrados e a Estruturas 
Residenciais na Área da Deficiência, Infância e Comunidade, juntamente com a 
doação de material de proteção no valor de 500 mil euros, a lares de terceira 
idade.

EDP

https://www.edp.com/pt-
pt/noticias/2020/04/01/edp-
oferece-desconto-de-20-no-
consumo-de-energia-a-
profissionais-do-sns-
e?utm_source=linkedin&utm_me
dium=edp&utm_content=custom
er_care,business_highlights&utm
_campaign=edpgroup_coronavir
uscomunication&linkId=1000000
11547188

https://jornaleconomico.sapo.pt/
noticias/edp-da-desconto-de-20-
na-eletricidade-a-profissionais-do-
sns-e-a-residencias-de-
comunidades-vulneraveis-
570042

2020/04/01
Bolsa de 

Disponíveis para 
IPSS - Covid 19

Bolsa de 
voluntariado

Organizações 
sociais

Plataforma para angariação de cidadãos que estejam disponíveis para trabalhar 
e/ou dar apoio voluntário, em regime de full-time ou part-time, em lares ou IPPS

UNITATE - 
Associação de 

Desenvolvimento 
da Economia Social 

https://unitate.typeform.com/to
/aNoBPe
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2020/03/31

Portaria n.º 82-
C/2020 - Apoio ao 

reforço de 
emergência de 
equipamentos 

sociais e de saúde

Apoios Governo
Organizações 

sociais

Com o objetivo de promover a ajuda a entidades coletivas públicas ou privadas 
sem fins lucrativos que se encontram em situação de sobrecarga, o Governo 
implementou esta medida de reforço de recursos humanos em setores de 
atividades de prestação de apoio de cuidados de saúde ou apoio social, e.g. lares 
de idosos, hospitais.
a. Eligibilidade: desempregados, trabalhadores com contrato suspenso ou horário 
de trabalho reduzido, bem como trabalhadores em tempo parcial, estudantes e 
formandos com 18 ou mais anos, que não façam parte dos grupos de risco;
b. Candidaturas: os candidatos poderão fazer a inscrição através do 
preenchimento do formulário disponível em 
https://www.iefp.pt/noticias?item=9837921. Caso o candidato ainda não esteja 
inscrito no IEFP, deve submeter a candidatura em 
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp e, posteriormente, proceder conforme 
mencionado em cima.

Governo

https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/130956136/details/maximiz
ed?serie=I&day=2020-03-
31&date=2020-04-01

https://www.dinheirovivo.pt/eco
nomia/governo-vai-integrar-
desempregados-e-trabalhadores-
part-time/

2020/03/31

Gulbenkian - 
Fundo de 

Emergência Covid-
19

Apoios Fundações
Organizações 

sociais - idosos

A FCG lançou o programa Gulbenkian Cuida destinado a Organizações que 
prestam apoio a idosos, p/ reforçar a sua capacidade de resposta no apoio 
domiciliário, na prestação de cuidados e serviços às pessoas mais isoladas.
a. Elegibilidade: entidades privadas sem fins lucrativos, designadamente 
instituições de solidariedade social, de voluntariado ou outras organizações não-
governamentais, promotoras de respostas sociais para as pessoas idosas;
b. Condições de financiamento: máx. de 20.000€ por cada entidade beneficiária; 
poderá cobrir no todo ou em parte as despesas com a intervenção a desenvolver 
até 31 de dezembro de 2020, sendo considerados elegíveis os custos com 
contratação de recursos humanos para reforço da equipa, de aquisição de 
equipamentos e materiais de apoio à atividade e de prestação de serviços 
imprescindíveis à implementação das atividades;
c. Prazos de candidatura: de 31 março a 7 abril 2020 (até às 12:00, hora de 
Portugal continental);
d. Submissão da candidatura: mediante registo online, em 
https://gulbenkian.pt/grant/gulbenkian-cuida/.

FCG, em parceria 
c/ Instituto da 

Segurança Social

https://www.cases.pt/gulbenkian-
cuida/

https://jornaleconomico.sapo.pt/
noticias/gulbenkian-disponibiliza-
um-milhao-de-euros-para-
organizacoes-que-apoiam-idosos-
569043#.XoNGQX3qgEw.faceboo
k

Alterações 
registadas a 31/3: 
divulgação dos 
prazos de 
candidatura e das 
condições de 
financiamento

2020/03/31
FLAD - Doação de 
bens alimentares

Apoios Fundações Banco Alimentar

Doação de 350 mil euros à Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar 
contra a Fome que visa a recuperação de instituições de solidariedade social.
Esta rede pretende ajudar os que perderam apoios das IPSS entretanto 
encerradas, os que não têm capacidade financeira para comprar os produtos de 
que necessitam, aqueles cuja única refeição era a que consumiam nos locais de 
doação, e os que dependem do cabaz de alimentos que recebem semanal ou 
mensalmente.

FLAD

https://www.flad.pt/covid-19-
flad-doa-350-mil-euros-a-rede-de-
emergencia-
alimentar/?utm_source=rss&utm
_medium=rss&utm_campaign=co
vid-19-flad-doa-350-mil-euros-a-
rede-de-emergencia-alimentar

2020/03/29 Heróis de Máscaras Apoios Empresas Lares - idosos

EDP Solidária, CM e CMTV vão doar meio milhão de euros p/ aquisição de 
máscaras, luvas, óculos de proteção e batas descartáveis para lares de idosos. 
Para agilizar esta ação, o MTSSS identificou 300 lares. Este projeto poderá, ainda, 
angariar junto dos portugueses verbas adicionais destinadas a apoiar outros lares 
de idosos em PT.
Eligibilidade: (i) instituições particulares de solidariedade social ou legalmente 
equiparadas; (ii) desenvolverem a resposta ‘lar de idosos’ com acordo de 
cooperação com a Segurança Social ou licença de funcionamento; (iii) prestarem 
cuidados a um mínimo de 30 utentes.

EDP Solidária, 
Correio da Manhã 

e CMTV

https://www.fundacaoedp.pt/pt/
noticias/edp-solidaria-cm-e-cmtv-
dao-meio-milhao-de-euros-para-
lares-de-idosos-afetados-pelo-
covid

https://observador.pt/2020/03/3
0/edp-correio-da-manha-e-cmtv-
dao-equipamento-de-protecao-
individual-a-lares/

2020/03/26
Projeto de 

Resolução 360/XIV 
(PAN)

Apoios Governo
Organizações 

sociais

Proposta lançada pelo PAN a favor da criação de mecanismos de apoio 
destinados às Entidades da Economia Social, no contexto da COVID-19. Nesta 
folha, destacam-se as medidas apresentadas para aprovação da AR.

PAN
https://www.parlamento.pt/Acti
vidadeParlamentar/Paginas/Detal
heIniciativa.aspx?BID=44628

https://www.pan.com.pt/pan-
quer-ver-alargadas-medidas-
excecionais-de-simplificacao-de-
aquisicao-de-bens-a-ipss-e-
ordens-profissionais/

Ainda sujeito a 
aprovação AR
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2020/03/26
Projeto de 

Resolução 360/XIV 
(PAN)

Apoios Governo
Organizações 

sociais

Criação de apoios destinados às entidades da economia social, nomeadamente 
prorrogação dos prazos de candidatura a projectos, garantindo o financiamento, 
os recursos humanos necessários e a sua continuidade nesta fase

PAN
https://www.parlamento.pt/Acti
vidadeParlamentar/Paginas/Detal
heIniciativa.aspx?BID=44628

https://www.pan.com.pt/pan-
quer-ver-alargadas-medidas-
excecionais-de-simplificacao-de-
aquisicao-de-bens-a-ipss-e-
ordens-profissionais/

Ainda sujeito a 
aprovação AR

2020/03/26
Projeto de 

Resolução 360/XIV 
(PAN)

Apoios Governo
Organizações 

sociais

Abertura de uma linha de financiamento destinada às entidades da economia 
social, à semelhança da linha de crédito Covid-19 destinada a PME ou outras 
empresas

PAN
https://www.parlamento.pt/Acti
vidadeParlamentar/Paginas/Detal
heIniciativa.aspx?BID=44628

https://www.pan.com.pt/pan-
quer-ver-alargadas-medidas-
excecionais-de-simplificacao-de-
aquisicao-de-bens-a-ipss-e-
ordens-profissionais/

Ainda sujeito a 
aprovação AR

2020/03/26
Projeto de 

Resolução 360/XIV 
(PAN)

Apoios Governo
Organizações 

sociais

Continuidade dos projectos em curso, se necessário reformulando os prazos de 
monitorização, apresentação de relatórios ou renovação de pedidos 
eventualmente em curso

PAN
https://www.parlamento.pt/Acti
vidadeParlamentar/Paginas/Detal
heIniciativa.aspx?BID=44628

https://www.pan.com.pt/pan-
quer-ver-alargadas-medidas-
excecionais-de-simplificacao-de-
aquisicao-de-bens-a-ipss-e-
ordens-profissionais/

Ainda sujeito a 
aprovação AR

2020/03/26

Gulbenkian - 
Fundo de 

Emergência Covid-
19

Apoios Fundações
Organizações 

sociais

Fundo de emergência num montante inicial de 5M€ para reforçar a resiliência da 
sociedade nas áreas da Saúde, Ciência, Sociedade Civil, Educação e Cultura. O 
Fundo está aberto a contribuições de outros doadores. Nesta folha, destacam-se 
as medidas de apoio destinadas ao setor social.

Fundação Calouste 
Gulbenkian

https://gulbenkian.pt/fundo-de-
emergencia-covid-
19/?fbclid=IwAR22c6Y9K2JUwTM-
gtP99t4zH0D_jBmQ14qFWoONcb
QiPmPqDqMvtS-J1a0

2020/03/26

Gulbenkian - 
Fundo de 

Emergência Covid-
19

Apoios Fundações
Organizações 

sociais
Apoio temporário à sustentabilidade das organizações sociais com projetos 
atualmente financiados pela Fundação

Fundação Calouste 
Gulbenkian

https://gulbenkian.pt/fundo-de-
emergencia-covid-
19/?fbclid=IwAR22c6Y9K2JUwTM-
gtP99t4zH0D_jBmQ14qFWoONcb
QiPmPqDqMvtS-J1a0

2020/03/26

Gulbenkian - 
Fundo de 

Emergência Covid-
19

Apoios Fundações
Organizações 

sociais

Flexibilização às entidades beneficiárias quanto ao planeamento dos projetos e 
obtenção dos resultados, assegurando o pagamento nas datas acordadas, ou 
antecipando-o se necessário

Fundação Calouste 
Gulbenkian

https://gulbenkian.pt/fundo-de-
emergencia-covid-
19/?fbclid=IwAR22c6Y9K2JUwTM-
gtP99t4zH0D_jBmQ14qFWoONcb
QiPmPqDqMvtS-J1a0

2020/03/25

Univeler - Doação 
de bens 

alimentares, 
produtos de 

higiene e limpeza

Apoios Empresas

Organizações 
sociais; Juntas de 

Freguesia; 
Comunidades 

locais

Donativo de 100 milhões de euros em produtos de higiene, como sabonetes, 
desinfetantes, lixívia e bens alimentares. As linhas de produção serão também 
adaptadas, para produzir desinfetantes para hospitais, escolas e outras entidades 
institucionais.
Em Portugal, a Unilever FIMA vai reforçar a doação de bens alimentares e 
produtos de higiene pessoal e limpeza da casa às instituições com as quais já tem 
protocolos de colaboração, bem como o apoio à junta de freguesia da área onde 
se encontram os escritórios da empresa. Está também previsto o donativo de 
produtos e criação de parcerias e programas educativos sobre a lavagem das 
mãos, entregues e divulgados através das autoridades nacionais de saúde e ONG, 
para apoiar as comunidades locais mais carenciadas.

Unilever

https://jornaleconomico.sapo.pt/
noticias/covid-19-unilever-doa-
100-milhoes-de-euros-para-
ajudar-pessoas-afetadas-565912

2020/03/25

CML - Medidas 
Extraordinárias de 
Apoio às Famílias, 

Empresas e ao 
Emprego

Apoios Municípios
Organizações 

sociais; Empresas; 
Start-ups; Famílias

Conjunto de medidas da CML de apoio às famílias, empresas, start-ups e 
instituições sociais de Lisboa. Nesta folha, destacam-se aquelas que se aplicam ao 
setor social.

Câmara Municipal 
de Lisboa

https://www.lisboa.pt/atualidade
/noticias/detalhe/camara-de-
lisboa-apresenta-medidas-de-
apoio-as-familias-as-empresas-e-
ao-emprego/

https://observador.pt/2020/03/2
5/covid-19-camara-de-lisboa-vai-
ter-uma-equipa-so-para-ajudar-
startups-nesta-altura/

2020/03/25

CML - Medidas 
Extraordinárias de 
Apoio às Famílias, 

Empresas e ao 
Emprego

Apoios Municípios
Organizações 

sociais; Empresas; 
Start-ups

Criação de um marketplace que junta as necessidades de empresas, instituições e 
municípios, às competências e ofertas do ecossistema empreendedor de Lisboa. 
Permitir às startups continuarem a funcionar através do desenvolvimento de 
soluções tecnológicas para os desafios atuais.

Câmara Municipal 
de Lisboa

https://www.lisboa.pt/atualidade
/noticias/detalhe/camara-de-
lisboa-apresenta-medidas-de-
apoio-as-familias-as-empresas-e-
ao-emprego/

https://observador.pt/2020/03/2
5/covid-19-camara-de-lisboa-vai-
ter-uma-equipa-so-para-ajudar-
startups-nesta-altura/
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2020/03/25

CML - Medidas 
Extraordinárias de 
Apoio às Famílias, 

Empresas e ao 
Emprego

Apoios Municípios
Organizações 

sociais; Empresas; 
Famílias

Reforço do fundo de emergência social dirigido às famílias, às instituições sociais 
e à aquisição de todos os bens, serviços e equipamentos necessários nesta 
situação de emergência, no valor de 25 milhões de euros

Câmara Municipal 
de Lisboa

https://www.lisboa.pt/atualidade
/noticias/detalhe/camara-de-
lisboa-apresenta-medidas-de-
apoio-as-familias-as-empresas-e-
ao-emprego/

https://observador.pt/2020/03/2
5/covid-19-camara-de-lisboa-vai-
ter-uma-equipa-so-para-ajudar-
startups-nesta-altura/

2020/03/25

CML - Medidas 
Extraordinárias de 
Apoio às Famílias, 

Empresas e ao 
Emprego

Apoios Municípios
Organizações 

sociais

Isenção integral do pagamento de rendas de todas as instituições de âmbito 
social, cultural, desportivo e recreativo instaladas em espaços municipais até dia 
30 de junho de 2020.

Câmara Municipal 
de Lisboa

https://www.lisboa.pt/atualidade
/noticias/detalhe/camara-de-
lisboa-apresenta-medidas-de-
apoio-as-familias-as-empresas-e-
ao-emprego/

https://observador.pt/2020/03/2
5/covid-19-camara-de-lisboa-vai-
ter-uma-equipa-so-para-ajudar-
startups-nesta-altura/

2020/03/25

CML - Medidas 
Extraordinárias de 
Apoio às Famílias, 

Empresas e ao 
Emprego

Apoios Municípios
Organizações 

sociais

Aquisição regular de frescos aos produtores que comercializavam nas feiras agora 
encerradas e entrega desses produtos a associações com trabalho social em 
Lisboa.

Câmara Municipal 
de Lisboa

https://www.lisboa.pt/atualidade
/noticias/detalhe/camara-de-
lisboa-apresenta-medidas-de-
apoio-as-familias-as-empresas-e-
ao-emprego/

https://observador.pt/2020/03/2
5/covid-19-camara-de-lisboa-vai-
ter-uma-equipa-so-para-ajudar-
startups-nesta-altura/

2020/03/23

Decreto-Lei n.º 10-
J/2020 - Medidas 
excepcionais de 

proteção de 
créditos

Finanças e apoio 
ao crédito

Organizações 
sociais; Empresas; 

Famílias

Medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, IPSS e 
demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias 
pessoais do Estado. Em vigor até 30 de setembro de 2020, destacam-se os 
principais pontos:
1. Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito contratadas e 
empréstimos concedidos, nos montantes contratados à data de entrada em vigor 
do presente decreto-lei, durante o período em que vigorar a presente medida;
2. Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da presente medida, 
de todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato, vigentes à 
data de entrada em vigor da presente medida;
3. Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou com 
vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias, durante o período em que 
vigorar a presente medida, do pagamento do capital, das rendas e dos juros com 
vencimento previsto até ao término desse período, sendo o plano contratual de 
pagamento das parcelas de capital, rendas, juros, comissões e outros encargos 
estendido automaticamente por um período idêntico ao da suspensão, de forma 
a garantir que não haja outros encargos para além dos que possam decorrer da 
variabilidade da taxa de juro de referência subjacente ao contrato, sendo 
igualmente prolongados todos os elementos associados aos contratos abrangidos 
pela medida, incluindo garantias.

Candidatura: para acederem a estas medidas, as entidades devem remeter, por 
meio físico ou por meio eletrónico, à instituição mutuante uma declaração de 
adesão à aplicação da moratória, assinada pelos seus representantes legais. A 
declaração é acompanhada da documentação comprovativa da regularidade da 
respetiva situação tributária e contributiva.

Câmara Municipal 
de Lisboa

https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/130779509/details/maximiz
ed

2020/03/20
Galp - Desconto na 
fatura energética

Apoios Empresas
Organizações 

sociais

Oferta de um mês de consumo de eletricidade e gás natural para as mais de 500 
IPSS suas clientes. Este apoio pode ser ativado no período que a instituição 
considerar adequado.

Galp

https://www.galp.com/corp/pt/
media/comunicados-de-
imprensa/comunicado/id/1061/g
alp-implementa-medidas-de-
apoio-ao-combate-ao-covid--19

https://eco.sapo.pt/2020/03/20/
covid-9-galp-oferece-29-
ventiladores-ao-sns-combustivel-
ao-inem-e-energia-as-ipss/
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2020/03/17

CML - Medidas 
Extraordinárias de 

Apoio às 
Organizações 

Sociais

Apoios Municípios
Organizações 

sociais

Conjunto de medidas da CMS de apoio às associações e IPSS:
1. Isensão total do pagamento das rendas das entidades de natureza associativa 
(ou equivalente) e com cunho social, desportivo, cultural ou recreativo;
2. Apoio financeiro de 1 milhão de euros às IPSS do concelho.

Câmara Municipal 
de Sintra

https://cm-
sintra.pt/atualidade/noticias-
institucional/camara-de-sintra-
disponibiliza-7-5-milhoes-de-
euros-em-medidas-de-apoio

2020/03/14 #OMelhorVizinho
Bolsa de 

voluntariado

Organizações 
sociais; Juntas de 

Freguesia; 
Comunidades 

locais

Bolsa de voluntariado que tem como objetivo mapear em tempo real pessoas que 
se disponibilizam como voluntários, para serem contactadas pelas Juntas de 
Freguesia, IPSS e Associações, e ajudar com pequenas tarefas durante o período 
de Estado de Emergência.
Mais informações, enviar email para ajuda@omelhorvizinho.org

n.a.
https://www.omelhorvizinho.org
/

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Conjunto de medidas, aprovadas em Conselho de Ministros face ao contexto de 
pandemia, com respeito à atividade dos equipamentos e respostas sociais. Neste 
documento, destacam-se as mais relevantes.

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Suspensão temporária obrigatória das atividades em instituições de ensino, de 
apoio social. Recomenda-se ainda a suspensão dos Centros de Atendimento e 
Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Centros de Convívio;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Garantia do fornecimento da alimentação aos utentes de respostas sociais com 
atividades pelos meios mais seguros e adequados, e.g. prestação domiciliária;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Garantia do pagamento das comparticipações da SS para funcionamento das
respostas sociais com acordo de cooperação;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Mecanismos de manutenção dos postos de trabalho em caso de quebra 
significativa ou suspensão da atividade aplicáveis às instituições do setor social e 
solidário;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Permissão para alterar os quadros de recursos humanos das instituições durante 
este período, sem necessidade de autorização do ISS, para garantir o 
funcionamento regular da resposta social;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Disponibilização de apoios financeiros extraordinários para a aquisição de 
materiais de proteção pessoal relacionados com a Covid-19;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327
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2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Suspensão temporária das visitas a utentes integrados em respostas sociais 
residenciais;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Garantia de manutenção do Serviço de Apoio Domiciliário, devendo assegurar o 
cumprimento e reforço da aplicação das regras de etiqueta respiratória, lavagem 
correta das mãos e outras, divulgadas pela DGS. Este serviço só pode ser 
suspenso caso a Autoridade de Saúde Pública assim o determinar;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Suspensão temporária das visitas e saídas das crianças e jovens que se encontram 
integradas em respostas de acolhimento residencial ou familiar, com acordo de 
cooperação com o ISS,I.P.;

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

2020/03/12

Medidas 
Extraordinárias - 

Instituições, 
Respostas Sociais e 

Ação Social

Medidas 
Extraordinárias

Organizações 
sociais

Garantia de manutenção dos serviços de Atendimento presencial aos cidadãos, 
salvo se houver indicação contrária por parte da Autoridade de Saúde Pública, 
ainda que reduzindo o fluxo de utentes em presença e o número de 
atendimentos presenciais ao mínimo essencial.

Governo

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1672
2120/FAQ+IPSS+Documento10+
%28002%29.pdf/1e4b17bf-bb6e-
4f98-8f8e-11de22c74327

Lançado antes do 
Estado de 

Emergência

Portugal 
Voluntário

Bolsa de 
voluntariado

Organizações 
sociais

Plataforma de angariação de voluntários para programas de solidariedade social 
com necessidade de recursos (e.g.,  lares de idosos, comércio solidário). Para 
solicitar voluntários, o registo deve ser feito através do site 
www.portugalvoluntario.pt ou do e-mail voluntariado@cases.pt.

CASES
https://portugalvoluntario.pt/cs2
i/homepage?dswid=2892
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