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  Despacho n.º 8454/2022 de 11 de julho 
 
Determina o apoio extraordinário a atribuir às 
instituições do setor social e solidário que de-
senvolvam respostas sociais cuja natureza se 
baseie na necessidade imperiosa de trans-
porte de pessoas e bens, no âmbito do au-
mento do preço dos combustíveis decorrente 
do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. 
 

Algumas Notas: 
É concedido um apoio extraordinário mensal à 
aquisição de combustível exclusivamente para as 
entidades com acordo de cooperação em vigor no 
mês de março com o Instituto da Segurança Social, 

I. P. (ISS, I. P.), acrescendo à atual comparticipa-
ção financeira, um montante fixo, calculado em 
função das frequências comunicadas ao ISS, I. P., 
de acordo com as seguintes respostas sociais: 
 

 
Resposta  

Social 

Apoio 

 mensal/utente 
 

Territórios de 

baixa densidade 

Apoio  

mensal/utente 
 

Restantes  

territórios 

 

SAD 2,57 (euro) 2,25 (euro) 

Centro Dia 1,71 (euro) 1,50 (euro) 

CACI 6,16 (euro) 5,40 (euro) 

 
Consideram-se territórios de baixa densidade os 
definidos pela Comissão Interministerial de Coorde-
nação do Acordo de Parceria - CIC Portugal 2020, 
na Deliberação n.º 23/2015, de 26 de março, alte-
rada pela Deliberação n.º 20/2018, de 12 de se-
tembro. 
 
Produz efeitos no pagamento a efetuar desde o 
mês de abril, tendo em consideração as frequên-
cias relativas ao mês imediatamente anterior. 
 
 
Despacho n.º 8564-A/2022 de 12 de julho 
 
Aprova as alterações às tabelas de retenção 
na fonte, que se encontram em vigor para o 
continente no ano de 2022, relativamente aos 
rendimentos de trabalho pagos ou colocados à 
disposição a partir de 1 de julho de 2022. 
 
 

 
Declaração de Retificação n.º 629-A/2022 
de 15 de julho 
 
Retifica o Despacho n.º 8564-A/2022, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, 
2.º suplemento, de 12 de julho de 2022 
 
Portaria n.º 183/2022 de 15 de julho 
 
Estabelece um reforço extraordinário da com-
participação financeira da segurança social em 
2022, prevista no n.º 1 do artigo 16.º da Porta-
ria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua reda-

ção atual 
 
Extracto:  
 
Artigo 2.º - Comparticipação financeira 
 
1 - A comparticipação financeira da segurança so-
cial corresponde ao valor máximo convencionado 
de 1300 (euro) utente/mês (mil e trezentos euros). 
 

2 - A comparticipação financeira das vagas extra-
acordo em ERPI, para pessoas provenientes de 
situação de altas hospitalares, visa assegurar as 

situações de acolhimento de utentes ocorridas até 
31 de dezembro de 2022, no âmbito da reserva de 
vagas para a segurança social - COVID-19. 
 
3 - A manutenção dos utentes integrados em vaga-
extra acordo depende de uma avaliação social, nos 
termos previstos no artigo 3.º da presente portaria. 
 

 
 
 
 
 

4ª Edição do Curso 
Ser Dirigente  
 
O Curso "Ser Dirigente 
de IPSS" objetiva dotar 
os Membros dos Ór-

gãos Sociais e trabalhadores das IPSS filiadas 
na UDIPSS-PORTO e na CNIS nas seguintes 
áreas: gestão dos órgãos sociais, gestão das 
respostas sociais, gestão dos recursos huma-
nos e gestão estratégica e financeira. 
Para mais informação: 
- Manual de Inscrições; 
- Cartaz; 

Inscrição até dia 30-09-2022 aqui.  

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-2022-185224662
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/8454-2022-185897212
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=29&fileName=Deliberacao_23_2015_26_03_TBD.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/DB_CIC_20_2018_-Raiva_Pedorido_e_Para%C3%ADso.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/8564-a-2022-186029195
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/629-a-2022-186166497
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/183-2022-186166485
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/183-2022-186166485
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/196-a-2015-67666075
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/196-a-2015-67666075
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/MI_CSDIPSS.pdf
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Cartaz_CSDIPSS%204Edicao.pdf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
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22ª Edição | "Comparticipações Familia-
res/Utente: da teoria à prática" 
 
Dias:12 e 13 de setembro das 9h30 às 12h30, 
via Zoom 
Uma iniciativa da UDIPSS-PORTO. 
 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 
 
 
 

 
Associação do 
Monte Pedral dis-
tinguida pela  
Câmara Municipal 
 
O Executivo da Câ-
mara Municipal do 

Porto deliberou atribuir a Medalha Municipal 
de Mérito, grau ouro, à Associação das Es-
colas Jesus, Maria, José - vulgarmente de-
signada por Associação do Monte Pedral - dis-
tinguindo-a pelos seus mais de 120 anos de 
serviço à cidade, à comunidade e à família em 
várias áreas de apoio social. A cerimónia ocor-
reu na manhã de 9 de julho de 2022 nos jardins 
da Casa do Roseiral e nela foram distinguidas 
quarenta e seis personalidades, cidadãos e 
instituições. 
 

 
Fundação Betânia em  
Bragança tem nova in-
fraestrutura para aco-
lher mais 28 idosos 
 
A infraestrutura tem 28 
vagas e deverá começar a 
receber utentes a partir de 

Setembro. Segundo a diretora da Fundação 
Betânia, Paula Pimentel, o investimento foi 
feito porque há muita procura para este tipo de 
valência. 
A obra começou há mais de uma década, foi 
feita por fases e está agora concluída, tendo 
sido paga na totalidade pela instituição, sem 
apoios comunitários. 
O novo equipamento vai ter o nome Casa Mon-
senhor Adelino Paes, como homenagem a um 
dos fundadores da Fundação Betânia: 

 
 
Atualmente, a Fundação Betânia tem 70 pes-
soas em estrutura residencial para pessoas 
idosos, apoia mais 25 pessoas no serviço de 
apoio domiciliário, 10 em centro de dia e vai 
passar a ter mais 28 lugares em lar. 
 
 
 
DirIPSS - Programa Avançado para Dirigen-
tes e Diretores Técnicos de IPSS  
 
Uma iniciativa da UNITATE – Associação de 
Desenvolvimento da Economia Social, através 
do IFES – Instituto de Formação para a Eco-
nomia Social, a partir do próximo mês de Se-
tembro, em formato online (e-learning). Este 
curso, é certificado pela DGERT e com a dura-
ção total de 84 Horas. 
A brochura informativa, contendo os detalhes 
sobre os objetivos do curso, estrutura curricu-
lar e calendarização poderá ser consultada 
neste link. 
O acesso ao formulário de matrícula poderá 
ser realizado aqui 
 
 
 
 
 
 
Prémio Cooperação e Solidariedade 

 
Candidaturas até 30 
de setembro 
 
+   Info  //  Candidatu-
ras aqui 
 
 
 
 
Julho 22 - Primeiros 
Anos a Nossa Prio-
ridade- fase II 
 
Campanha em Por-

tugal: 
 
Recomenda-se a International Attachment 
Conference 2022 (IAC),  de 14 a 16 de julho, 
que abordará  a investigação científica sobre a 
vinculação e a prestação de cuidados ao 
longo da vida, no ISPA- parceiro da campa-
nha-, e em formato hibrido. 
»  Ler mais  

 DIVERSOS 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/22-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/69
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.unitate.pt%2Fformacao%2FDirIPSS.pdf/1/010b0181fc0c9d1f-0f364929-e584-49df-8f15-8024e79b9c09-000000/ZfXd3oz1J6HqdfstGKJBygIrofM=63
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FA6AuQ1pB/1/010b0181fc0c9d1f-0f364929-e584-49df-8f15-8024e79b9c09-000000/f9gILdqGex92wYZqiCpgF3nL0GU=63
https://www.cases.pt/pas22/
https://drive.google.com/file/d/1YylSv3xtru6Xq3LVBqvgJK40c5gKcB8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YylSv3xtru6Xq3LVBqvgJK40c5gKcB8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YylSv3xtru6Xq3LVBqvgJK40c5gKcB8_/view?usp=sharing
https://internationalattachmentconference2022.com/
https://internationalattachmentconference2022.com/
https://drive.google.com/file/d/1YylSv3xtru6Xq3LVBqvgJK40c5gKcB8_/view
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Campanha de  Saúde sazonal 2022 
 
Fruto de uma parceria entre o SICAD, através do Secretariado Executivo do 
Fórum Nacional Álcool e Saúde, e a Plataforma Saúde Sazonal, da Dire-
ção Geral da Saúde, a edição deste ano incluirá a temática da dependência 
de ecrã. 
 
Ler mais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINO MAIA 

https://www.sicad.pt/pt/Paginas/detalhe.aspx?itemId=716&lista=SICAD_NOVIDADES&bkUrl=/BK

