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 Decreto-Lei n.º 66-A/2022, de 30 de setem-
bro 
 
Determina a cessação de vigência de decre-
tos-leis publicados, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19 
 
» Alteração do Regime Covid-19 | Perguntas fre-
quentes aqui 
 
 
Decreto-Lei n.º 67/2022, de 4 de outubro 
 
Estabelece medidas excecionais de apoio às 
empresas e à economia social, para mitigação 
dos efeitos da inflação 

 

 
Portaria n.º 252/2022, de 6 de outubro 
  
Procede à prorrogação do prazo previsto no 
artigo 1.º da Portaria n.º 170/2022, de 5 de ju-
lho 
 

Nota: Esta Portaria prorroga o deferimento e a ma-
nutenção do estatuto do cuidador informal com 
entrega documental até ao dia 31 de dezembro de 
2022. 
 

 
 
Guia Prático  
Prestação Social para a 
Inclusão – Componente 
Base e Complemento  
(atualizado a 03.outu-

bro.2022) 
 
 
 
 
 

 
 
UDIPSS de Castelo Branco 
I 20º Aniversário 
A UDIPSS – União Distrital 
das Instituições Particulares 
Solidariedade Social - de 

Castelo Branco comemorou no passado sá-
bado, 1 de outubro, o seu 20º aniversário, es-
tando presentes 125 pessoas, nas comemora-
ções. 
A cerimónia decorreu no auditório da Escola 
Superior de Tecnologia, em Castelo Branco, 
contou com a presença do presidente da Con-
federação Nacional das Instituições de Solida-
riedade (CNIS), Padre Lino Maia. 
Estiveram presentes também os Presidentes 
das Câmaras Municipais do distrito de Castelo 
Branco, o Presidente da AG da CNIS Dr. José 
Carlos Batalha e o Diretor do Centro Regional 
da Segurança Social de Castelo Branco Dr. 
Nuno Maia. 
Durante as comemorações foi feito ainda um 
tributo aos fundadores da UDIPSS. 
 
 
Assessoria na Execução | Mobilidade Verde 
Social 
 
A UDIPSS-PORTO presta o serviço de apoio 
à execução das candidaturas aprovadas ao 
PRR no âmbito da Mobilidade Verde Social 
através da disponibilização dos seguintes ser-
viços: 
 
A) elaboração e acompanhamento nos proce-
dimentos de contratação pública (com comuni-
cação Portal Base.GOV); 
 
B) elaboração e submissão do Relatório de 
Eletrônico de Execução física e financeira. 
+ Info aqui 
 
 
24ª Edição | "Comparticipações Familia-
res/Utente: da Teoria à Prática" 
 
Dias: 24 e 25 de outubro, das 10h00 às 13h00 
Esta ação visa dotar os participantes de ferra-
mentas e competências para o correto cálculo 
das comparticipações familiares/utente nas 
respostas sociais típicas, com acordo de coo-
peração com o ISS. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
 
+ Info e inscrições aqui 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-2022-201509702
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-2022-201509702
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/66-a-2022-201773286
https://www.dgs.pt/em-destaque/fim-do-estado-de-alerta.aspx
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2022-201838710
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2022-201838710
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/252-2022-201899421
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/252-2022-201899421
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/170-2022-185669165
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14948/8003_Presta_Social_inclusao/99bd44c9-637e-4816-b19e-b914e6e70314
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/assessoria-na-execucao-mobilidade-verde-social/52
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/24-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/76
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Ação de Formação “Processos individuais 
dos Utentes área de idosos”  I  Via online 
 
Dia: 27 de outubro, das 09h30m às 12h30m.  
Uma iniciativa da UDIPSS de Setúbal 
 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
8ª Edição | "Direito Laboral Para a Direcção 
Técnica" 
 
Dias: 25 e 29 de novembro das 09h30 às 
17h30. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Ação de Formação “Processos individuais 
dos Utentes área de idosos”  I  Via online 
 
Dia: 27 de outubro, das 09h30m às 12h30m.  
Uma iniciativa da UDIPSS de Setúbal 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição | Férias, Feriados e Faltas -  Da 
Teoria à Prática 
No âmbito da gestão dos Recursos Humanos, 
a Ação de Formação “Férias, feriados e faltas  
- Da teoria à prática" que objetiva munir os par-
ticipantes de conceitos de direito do trabalho, 
nomeadamente quanto a férias, feriados e fal-
tas, aplicando os mesmos em casos práticos. 
Dias: 30 de novembro, das 17h00 às 19h00 e 
dia 05 de dezembro, das 9h30-13h00 e 14h00 
às 17h30. 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 
 
Sessão de Apresentação da 2ª Edição do 
"Guia das Exigências em Estabelecimentos 
de Apoio Social e IPSS", e 
Debate-formação "IPSS, Presente e Futuro" 
 
No próximo dia 11 de Outubro, entre as 
09:00h e as 13:00h, a Fundação Unitate assi-
nalará o seu 9.º Aniversário com o Debate-For-
mação "IPSS, Presente e Futuro" e a apresen-
tação à Região Alentejo da segunda edição do 

"Guia das Exigências em Estabelecimentos de 
Apoio Social e IPSS", da autoria de Gonçalo 
Simões de Almeida 
Este encontro terá lugar em Évora, no PACT - 
Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia. 
O formulário de inscrição concebido para este 
efeito encontra-se acessível aqui. 
 
 
UDIPSS LEIRIA | Formação financiada | Em-
pregados(as) e Desempregados(as) 
 
A UDIPSS Leiria em colaboração com a ETAP 
- Escola Tecnológica, Artística e Profissional 
de Pombal, irão realizar a seguinte forma-
ção profissional financiada: 
 
» Liderança e Trabalho em Equipa                         

(UFCD 4647 | Nível II) - 4ª e 6ª Feiras; 
»   Aquisição de Equipamentos e Serviços 

(UFCD  0618 | Nível IV) - 3ª e 5ª Feiras 
 
Data Limite de inscrições: 14 de Outubro 
Faça a sua inscrição aqui 
+ Info aqui 

 
 
 
Seminário “Os Novos Desafios na Interven-
ção Social” 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Car-
cavelos leva a efeito no dia 15 de outubro, 
pelas 10h, o Seminário “Os Novos Desafios na 
Intervenção Social”. Serão Palestrantes a Pro-
fessora Maria João Pena (Diretora da Licenci-
atura em Serviço Social do ISCTE – Instituto 
Universitário de Lisboa), e a Dra. Carla Se-
medo (Vereadora da Câmara Municipal de 
Cascais). 
A inscrição é gratuita e haverá direito a uma 
Certificado / Diploma de Participação. 
O programa pode ser consultado aqui 
 
 
Seminário “CURPI 40 anos Percursos e De-
safios. 
 
A CURPI de São João da Talha no âmbito do 
seu 40ª aniversário, irá realizar no dia 21 de 
outubro, com inicio pelas 9h, um Seminário 
subordinado ao tema: “CURPI 40 anos Per-
cursos e Desafios. O seminário irá realizar-se 
no auditório do Centro Português para os Re-
fugiados, na Rua Sra. da Conceição, n.º 20, 
Bobadela. 
 

https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/8-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/72
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/8-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/72
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/73
https://www.facebook.com/unitate.pt/?__cft__%5b0%5d=AZWoLAAj2kIlGHU0kHFkg0y045V5YGntDP74zSxZr-RqvR3cJ__iIuirDOsfLq2yoRRAJtjuMsG8rLzFPpLLl-SKQ4RkEr-Y9bG2AOenLpHkXrQZKTomMjbbqlZjep5vj1_T5v2a-RCwk--3iPOTHiPIjUyzZd6Cc0S8lknaVmL3al2WCyeTyS0peEqL2_J8Dtb-b16cqWsR8I1tapHR3ljZ&__tn__=kK-R
https://pt-pt.facebook.com/goncalo.simdealm?__cft__%5b0%5d=AZWoLAAj2kIlGHU0kHFkg0y045V5YGntDP74zSxZr-RqvR3cJ__iIuirDOsfLq2yoRRAJtjuMsG8rLzFPpLLl-SKQ4RkEr-Y9bG2AOenLpHkXrQZKTomMjbbqlZjep5vj1_T5v2a-RCwk--3iPOTHiPIjUyzZd6Cc0S8lknaVmL3al2WCyeTyS0peEqL2_J8Dtb-b16cqWsR8I1tapHR3ljZ&__tn__=-%5dK-R
https://pt-pt.facebook.com/goncalo.simdealm?__cft__%5b0%5d=AZWoLAAj2kIlGHU0kHFkg0y045V5YGntDP74zSxZr-RqvR3cJ__iIuirDOsfLq2yoRRAJtjuMsG8rLzFPpLLl-SKQ4RkEr-Y9bG2AOenLpHkXrQZKTomMjbbqlZjep5vj1_T5v2a-RCwk--3iPOTHiPIjUyzZd6Cc0S8lknaVmL3al2WCyeTyS0peEqL2_J8Dtb-b16cqWsR8I1tapHR3ljZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PACT.alentejo/?__cft__%5b0%5d=AZWoLAAj2kIlGHU0kHFkg0y045V5YGntDP74zSxZr-RqvR3cJ__iIuirDOsfLq2yoRRAJtjuMsG8rLzFPpLLl-SKQ4RkEr-Y9bG2AOenLpHkXrQZKTomMjbbqlZjep5vj1_T5v2a-RCwk--3iPOTHiPIjUyzZd6Cc0S8lknaVmL3al2WCyeTyS0peEqL2_J8Dtb-b16cqWsR8I1tapHR3ljZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PACT.alentejo/?__cft__%5b0%5d=AZWoLAAj2kIlGHU0kHFkg0y045V5YGntDP74zSxZr-RqvR3cJ__iIuirDOsfLq2yoRRAJtjuMsG8rLzFPpLLl-SKQ4RkEr-Y9bG2AOenLpHkXrQZKTomMjbbqlZjep5vj1_T5v2a-RCwk--3iPOTHiPIjUyzZd6Cc0S8lknaVmL3al2WCyeTyS0peEqL2_J8Dtb-b16cqWsR8I1tapHR3ljZ&__tn__=kK-R
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FLzKjyLso/1/010b0183a33cc860-d22bc2ce-bd7f-4e0d-9d21-ff5b2394569c-000000/LRE6-QLI2EFuXIP6TVTMMuGvGfQ=75
https://forms.gle/vyZHTjUZmCum1H8B9
http://rotass.cnis.pt/udipss-leiria-formacao-financiada-empregadosas-e-desempregadosas/
https://www.facebook.com/centrocomunitariopcarcavelos/photos/a.241758765919007/5680545762040253/
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A participação é gratuita mas sujeita a inscri-
ção através do link  :  
https://forms.gle/Ny5JGBUXfYsmXmKHA 
 
O Programa pode ser consultado aqui 
 
 
 
 
 
 
 

Pós-Graduação em Gestão 
de Organizações de  
Economia Social 
 
Estão abertas as inscrições 
para a 13.ª edição (11.ª edição 
no Porto) desta pós-graduação 

da responsabilidade da ATES – Área Trans-
versal de Economia Social da Católica Porto 
Curso que abrange os vários domínios rele-
vantes para a gestão destas organizações or-
ganizados em 4 módulos:  
o Sustentabilidade das Organizações de 

Economia Social; 
o Gestão Estratégica de Pessoas; 
o Contabilidade, Fiscalidade, Enquadra-

mento Jurídico e Auditoria; 
o Trabalho de projeto. 

 
+ Info aqui 
 
 

Livro dos 11 anos do Prémio Envelheci-
mento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro 
 
No passado dia 3 de outubro, promovido pela 
Associação Portuguesa de Psicogerontologia 
com o apoio da Fundação Montepio e da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, foi editado o 
livro dos 11 anos do Prémio Envelhecimento 
Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro que pode ser 
consultado aqui  
 
 
Ebook “Sou Coordenador Pedagógico e 
Agora?”  

 
O ebook lançado pela ChildDiary pode ser 
consultado aqui 
 
 
 

 
 
 
MEERU procura voluntários no Porto e em 
Braga para combaterem o isolamento so-
cial de famílias refugiadas 
 
O MEERU APROXIMA tem o objetivo de cons-
truir e desenvolver comunidades que comba-
tem o isolamento social das famílias refugia-
das e migrantes em Portugal e potenciar a pró-
pria transformação comunitária através do seu 
acolhimento. A MEERU capacita e orienta os 
voluntários que constituem Equipas de Proxi-
midade que acompanham famílias com visitas 
regulares, sendo responsáveis pela sua orien-
tação cultural, por encontros de lazer e conví-
vio e pela promoção do envolvimento e sensi-
bilização comunitária.  
 
Candidaturas abertas até dia 17 de outubro no 
site do MEERU 
Os candidatos devem viver nas zonas de 
Braga, São João da Madeira ou Grande Porto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINO MAIA 

 
 

 
 
 

 

 DIVERSOS 

https://forms.gle/Ny5JGBUXfYsmXmKHA
https://drive.google.com/file/d/17vFHyVtgb1BydozC4eUUlYSH1dCIU-BX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EwzGW7W4Qk-PUoQlQntN9Y-FMnLzAa0B/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2022/10/Livro_Premio-Envelhecimento-Ativo-Dra.-Maria-Raquel-Ribeiro_2012-2022_website-1-1.pdf2out2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1le8xULAeXI18A4nElKI_GxsyOiLiFP6m/view
https://www.meeru.org/recrutamento-voluntarios

