
 

 

  

         

NOTÍCIAS À SEXTA 
18.11.2022 

1        Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto-Lei n.º 78-A/2022, de 16 de novem-
bro 

Reforça o sistema de incentivos «Apoiar as In-
dústrias Intensivas em Gás», cria uma linha de 
financiamento ao setor social e disciplina o pa-
gamento do apoio extraordinário a titulares de 
rendimentos e prestações sociais. 

Extracto: 
Artigo 2.º 
Linha de financiamento ao setor social 
 
1 - O IGFSS, I. P., fica autorizado a conceder garantias ao 
Fundo de Contragarantia Mútuo para efeitos da operaci-
onalização de linhas de crédito a instituições particulares 
de solidariedade social ou a entidades equiparadas sem 
fins lucrativos. 
2 - O IGFSS, I. P., concede as garantias referidas no nú-
mero anterior até ao montante máximo global de (euro) 
15 000 000 e dentro do limite previsto no n.º 6 do artigo 
137.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, na sua redação 
atual. 
3 - As linhas de crédito referidas no n.º 1 destinam-se a 
suprir necessidades de financiamento e de investimento, 
quer no âmbito da transição ambiental, quer no âmbito 
da concretização de novos projetos ou de requalificação 
de equipamentos sociais, mediante empréstimos a con-
ceder até 31 de dezembro de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assembleia Geral da UDIPSS-Évora 

 
A Assembleia Geral irá ter lugar no dia 23 de 
Novembro na Unidade de Ação Social de 
Évora da Fundação UNITATE, sita, em Évora, 
na Travessa do Cordovil, 3, pelas 17h30. 
Os documentos suporte da Assembleia Geral 
podem ser consultados aqui 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembleia Geral da UIPSS de Bragança  

 
No dia 24 de Novembro, pelas 11h00, nas 
instalações da sede da UIPSSDB, na Funda-
ção Betânia, em Bragança, irá realizar-se a As-
sembleia Geral para apreciação e votação do 
Plano de Atividades e Orçamento para 2023. 
Convocatória e credencial aqui 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

Nos termos previstos nos Estatutos da CNIS, 
convocam-se as Associadas a reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 
26 de novembro de 2022, às 09h45, no hotel 
Cinquentenário em Fátima. 
 
A Convocatória da Assembleia Geral da 
CNIS, pode ser consultada aqui 
 
O Programa de Ação e Orçamento Previsio-

nal para 2023 podem ser consultados aqui 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/78-a-2022-203506992
https://drive.google.com/file/d/1TrkO64atW857QsY_GdoEup2p6YQgqNn0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_E8BL1Df7ct4a6s1-kbozqR6YdUMueGM/view?usp=share_link
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/11/Convocatória-AG26nov.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2022/11/Programa-de-Ação-e-Orçamento-2023.pdf
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“Gestor Saúde” apoiará 
idosos e pessoas com 
dependência 
 
A pensar em todos os 
idosos e pessoas com 
dependência residentes 
nos concelhos de Guima-

rães e Vizela, o Centro Social de Nespereira 
criou um serviço com o objetivo de garantir a 
manutenção da qualidade de vida e a estabili-
dade no seio familiar do seu público-alvo, para 
evitar ou retardar o recurso a lares ou hospi-
tais. 
Ler mais … 
 

 
Projeto “Fazer Pre-
sente - Teatro Partici-
pativo em Diálogo In-
tergeracional” 
 
Dias: 24 e 25 de no-
vembro de 2022, no 
Auditório do Teatro Jor-
dão, em Guimarães. 
Este evento é promo-
vido pela Associação 

para o Desenvolvimento das Comunidades Lo-
cais em colaboração com várias entidades. 
A participação é gratuita e de inscrição obriga-
tória, através do link: 
https://forms.gle/E5gj5mXvBohQZRM66 
 
 
 

Apresentação do livro 
de Poesia "Deflagra-
ções" da autoria de 
José Luís Hopffer C. 
Almada 
 
Uma iniciativa da 
“APOIO – Associação 
de Solidariedade So-

cial”. 
 
Este evento ira ter lugar no dia 24 de novem-
bro, às 19h00 no Forum Apoio em Algés.  
 

 
 
Workshop 
“Contratação Coletiva - Alterações Salari-
ais e Aplicabilidade” 
 
Uma iniciativa é promovida pela Fundação 
UNITATE através do IFES – Instituto de For-
mação para a Economia Social, por meio da 
Plataforma zoom, no dia 30 de novembro, en-
tre as 14h30 e as 17h30.  
Este workshop visa capacitar os participantes 
em matéria de Contratação Coletiva, focando 
especificamente as últimas alterações ocorri-
das por via dos recentes processos negociais 
entre as estrututras representativas do setor e 
as frentes sindicais, bem como a extensão da 
sua aplicabilidade à generalidade dos traba-
lhadores das instituições sociais (IPSS e Mise-
ricórdias). 
A página do evento e o respetivo formulário de 
inscrição encontram-se acessíveis aqui. 
 
No passado dia 15 de Novembro, foi lançado 
o novo site da Fundação Unitate. 
  
 
 
Exposição “Vida e Obra do Padre Luís” 
 
A Fundação Padre Luís leva a efeito a Exposi-
ção “Vida e Obra do Padre Luís”, que estará 
patente ao público, até 15 de dezembro, entre 
as 09h00 e as 12h30 e as 13h30 e as 17h00. 
Trata-se de uma exposição que dá a conhecer 
um pouco mais da vida de uma das maiores 
figuras da vila de Oliveira do Douro, em Vila 
Nova de Gaia, e que teve como base de inspi-
ração o livro 'Padre Luís, uma identidade'. 
 
 
 
 
 

ASAS WEEKEND 2022 
Dias. 26 e 27 de novembro 
e de 3 a 8 de dezembro,  
das 11h às 21h,  no Mer-
cado Ferreira Borges na ci-
dade do Porto e Club Thyr-
sense, respetivamente. 
Grande oportunidade para 

fazer excelentes compras de Natal, solidárias 
e a preços convidativos. 
Uma iniciativa da ASAS - Associação de Soli-
dariedade e Ação Social 
 

 DIVERSOS 

https://gestorsaude.pt/
https://drive.google.com/file/d/1l-Wf1jmg6vhRzUV-1jCclUxq8gyyu7WR/view?usp=share_link
https://forms.gle/E5gj5mXvBohQZRM66
https://unitate.pt/cursos/workshops-tematicos/contratacao-coletiva-no-setor-social-e-solidario
https://www.unitate.pt/
https://drive.google.com/file/d/1iOWt2uDntzXCM19a9aUSlAxyx2Zk25cQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iOWt2uDntzXCM19a9aUSlAxyx2Zk25cQ/view?usp=share_link
ASAS%20-%20Associação%20de%20Solidariedade%20e%20Ação%20Social
ASAS%20-%20Associação%20de%20Solidariedade%20e%20Ação%20Social
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Q4 - Artigo Calendário do Advento para Cri-
anças I ChildDiary 

Com a aproximação do Natal, eis uma suges-
tão de Calendário do Advento Sustentável 
que pode ser consultado aqui. 
 
 
Cerimónia do Dia Internacional do  
Voluntário da CPV   
 
Dia 5 de dezembro, às 9h30 na Casa das 
Histórias Paula regio em cascais. 
 
Faz parte do programa a entrega do Troféu 
Português do Voluntariado 2022. A Cerimónia 
também será transmitida em direto no Face-
book da Confederação Portuguesa do Volun-
tariado. 
Programa completo aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dia Internacional pela Eliminação da  
Violência contra as Mulheres 
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das 
Mulheres (PpDM) organizará, no próximo dia 
25 de novembro (pelas 18:00), uma marcha 
pelo fim da violência contra mulheres e rapari-
gas, com início na Praça do Comércio até ao 
Jardim Roque Gameiro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINO MAIA 

 
 

https://drive.google.com/file/d/19GMz68PxHf6e_iofjrZ1MrN94YIQOY-t/view
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado/
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado/
https://drive.google.com/file/d/1dcyQF66r9ZFr6vxZkPhvw4n0l9kqSZP8/view?usp=share_link

