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Face às orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde, da DGS – Direção-Geral da Saúde e do 

ISS, I.P.- Instituto da Segurança Social relativamente à doença pelo novo Coronavírus (COVID-19), a 

CNIS tem vindo a disponibilizar às suas associadas um conjunto de informações e documentos úteis à 

obrigatória adoção de medidas preventivas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Até ao momento, a CNIS procedeu ao envio da seguinte informação: 

1. Notícia DGS emite orientação que IPSS devem seguir, publicada no Solidariedade online, a 31 

de janeiro de 2020; 

2. Notícia Coronavírus – IPSS devem estar atentas e seguir as orientações da DGS. Jornal 

Solidariedade, edição de fevereiro, distribuído a todas as associadas da CNIS a partir do dia 

03 de fevereiro de 2020; 

3. Novo Coronavírus (2019-nCoV), sinalização de um conjunto de procedimentos e 

recomendações a adotar – divulgação do Cartaz Recomendações Gerais, da Orientação n.º 

006/2020, de 26/2 da DGS e o link para o microsite da DGS sobre esta problemática. 

Publicação na newsletter Notícias à Sexta e no website institucional da CNIS, no dia 28 de 

fevereiro de 2020; 

4. Despacho n.º 2875-A/2020 – Diário da República n.º 44/2020, 1º Suplemento, Série II de 

2020-03-03 - Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se 

encontrem impedidos, temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por 

ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo COVID-19, publicado no 

website institucional da CNIS, no dia 03 de março de 2020 e na newsletter Notícias à Sexta 

de 06 de março de 2020; 

5. Folheto COVID-19: Perguntas frequentes. Inclui orientação n.º 006/2020, de 26/2, da DGS 

sobre procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas. Enviado via e-mail a 

todas as associadas da CNIS, entre 04 e 05 de março de 2020. Foi publicado no website 

institucional da CNIS e divulgado na newsletter Notícias à Sexta de 06 de março de 2020; 

6. COVID-19. Informação sobre medida preventiva anunciada pelo Governo - Suspensas as 

visitas a lares no norte do País. Enviado via endereço de e-mail da newsletter Notícias à 

Sexta, a 07 de março de 2020; 

7. Recomendações. Envio de um conjunto de documentos elaborado pela DGS relativos ao 

novo Coronavírus (COVID-19): Recomendações Gerais; Recomendações para as IPSS; 

Lavagem das mãos. Enviado via endereço de e-mail da newsletter Notícias à Sexta, a 08 de 

março de 2020; 

8. Coronavírus (CODIV-19) - Suspensão de visitas. Enviado via endereço de e-mail da newsletter 

Notícias à Sexta, a 08 de março de 2020; 

9. Novo Coronavírus COVID-19: Apresentação dirigida às IPSS, publicada no website 
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institucional da CNIS a 09 de março de 2020; 

10. Orientação - Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) – Nova definição de caso. Enviado via 

endereço de e-mail da newsletter Notícias à Sexta, a 10 de março de 2020; 

11. Comunicado “Governo adota medidas para apoiar empresas e trabalhadores”, de 09 de 

março de 2020, publicado no website institucional da CNIS a 10 de março de 2020; 

12. Orientação nº 007/2020 da DGS sobre Infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) - COVID-

19 – Eventos de Massa, publicado no website institucional da CNIS a 10 de março de 2020; 

13. Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por Novo Coronavírus COVID-19, da DGS, 

publicado no website institucional da CNIS a 10 de março de 2020; 

14. Comunicado ARS – Administração de Saúde Regional do Algarve “Determinação de restrição 

de visitas nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas Pela Autoridade de Saúde” – 

Região Algarve, publicado no website institucional da CNIS a 11 de março de 2020; 

15. Resumo do Plano Nacional de Preparação e Resposta para a Doença por Novo Coronavírus, 

publicado no website institucional da CNIS a 11 de março de 2020; 

16. Minuta de Plano de Contingência para Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

enviada via e-mail a todas as associadas da CNIS, entre 11 e 12 de março de 2020. 
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