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Despacho n.º 1478-A/2023, de 30 de janeiro 
 
Define as regras de prolongamento do pro-
grama de apoio financeiro complementar à 
execução do Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) no 
que se refere à 2.ª fase 
 
 
 
Declaração de Retificação n.º 5/2023, de 2 
de fevereiro 
 
Retifica o Decreto-Lei n.º 82/2022, de 6 de de-
zembro, que transpõe a Diretiva (UE) 
2019/882, relativa aos requisitos de acessibili-
dade de produtos e serviços 
 
(Decreto-Lei n.º 82/2022 - requisitos de acessibili-
dade de produtos e serviços, estabelecendo as dis-
posições aplicáveis para garantir a sua adequação 
em território nacional, de modo a contribuir para o 
bom funcionamento do mercado interno e facilitar 
a resposta às necessidades específicas das pes-
soas com deficiência, e pessoas com limitações 
funcionais) 
 
 
 

Prorrogação do prazo para a submissão de 
candidaturas do Aviso CER para 17 de fe-
vereiro de 2023 

 
O prazo limite para a submissão de candidatu-
ras, do Aviso "Apoio à concretização de Co-
munidades de Energia Renovável e Auto-
consumo Coletivo" (03/C13-i01/2022, 
02/C13-i02/2022 e 02/C13-i03/2022), foi alte-
rado para as 17:59 horas do dia 17 de feve-
reiro de 2023. 

Consulte a 4.ª Republicação na página do 
Aviso aqui. 
 

 
Guia prático 
Declaração de re-
munerações 
(atualizado a 
02.fev.2023) 

 
 
 
 
 
 
 
A UDIPSS-Porto 
vai levar a efeito 
duas formações: 
 

» 10ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - 

Da Teoria à Prática I via Plataforma 

Zoom 

Dias: 23 de março das 17h00 às 19h00 e dia 
24 de março das 9h30-13h00 e 14h00 às 
17h30 
Inscrições e + Info aqui 

 

 
» 5ª Edição | Operacionalização da Con-

tratação Pública I via Plataforma 
Zoom  

Dias: 25 de março das 9h às 13h,  27 de março 
e 29 de março das 17h às 20h 
 
Inscrições e + Info aqui 
 
 

 
Foram eleitos no dia 30 de 
janeiro os novos órgãos so-
ciais da UDIPSS de Aveiro 
para o quadriénio 2023-
2026. 
 
A nova equipa da UDIPSS fi-
cou assim constituída: 
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https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1478-a-2023-206767467
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/5-2023-206846995
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/5-2023-206846995
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/5-2023-206846995
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/5-2023-206846995
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/82-2022-204379872
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0882
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0882
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/2023/aviso-prr-c13_cer_4-republicacao_31012023-pdf.aspx
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14351533/2016_declaracao_remuneracoes/9081147a-2e9e-40c6-90c2-a0f10e2eb84f
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/10-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/88
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/5-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/85
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Assembleia Geral 
 
Presidente – João Carlos Maia Marques- Flo-
rinhas do Vouga 
Secretário - Alberto Oliveira Malta- CASTIIS – 
Centro de Assistencia Social à Terceira Idade 
e Infância de Sanguedo 
Secretária - Luísa Maria de Almeida Gonçal-
ves- Centro Social Cultural e Recreativo da 
Freguesia de Avelãs de Cima 
  
 
Conselho Fiscal 
 
Presidente – Luís Fernando Leal Duarte de 
Oliveira- Associação de Solidariedade Social 
de Alquerubim 
Vogal - Isabel Maria Rocha Fernandes- Centro 
Social e Paroquial de Calvão 
Vogal - Hélder José Vidinha Tomás- Funda-
ção Creche Helena Albuquerque Quadros 
Vogal suplente – Maria Dorinda Nunes Maio 
Capela- Centro Comunitário da Paróquia de S. 
Pedro de Aradas 
 
Direção 
 
Presidente – Carlos Alberto Lacerda Pais- 
Centro Comunitário da Vera Cruz 
Vice-Presidente - Mário Alexandre Figueiredo 
Ribeiro-LAAC –Liga dos Amigos de Aguada de 
Cima 
Secretário - Mário dos Santos Martins Júnior- 
Comissão de Apoio e Desenvolvimento de 
Santa Catarina 
Tesoureiro - Dario da Rocha Martins- Centro 
Social e Paroquial de Santo António 
Vogal - José Maria Bastos Soares- Creche Al-
bino Dias Fontes Garcia 
 

 

 

 
 

FAQ - Social Investe 

O Social Investe é um programa de apoio à 
Economia Social, concretizado numa linha de 
crédito, que visa facilitar o acesso a financia-
mento por parte de entidades que integram o 
setor. Este programa destina-se a incentivar o 
desenvolvimento das atividades de natureza 
social e solidária das entidades que integram 
o setor da Economia Social, traduzindo desta  
 

 
forma, o reconhecimento de que este setor 
constitui para o desenvolvimento económico 
e social do país. 
 

 

Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, 
atribuídos pela Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa (SCML), estão abertas até 15 de 
março de 2023 
 
Criados em 1987, cumprem a vontade ex-
pressa em testamento por Mantero Belard. 
São entregues, anualmente, a pessoas de 
qualquer nacionalidade que, em Portugal, te-
nham contribuído, pelo seu esforço, trabalho 
ou estudos, nos três âmbitos definidos pelo be-
nemérito: cuidado e carinho dispensados aos 
idosos desprotegidos; progresso da medicina 
na sua aplicação às pessoas idosas; pro-
gresso no tratamento das doenças do coração. 
+ Info aqui 

 

 IV Simpósio Interações “Envelhecer nas 
Grandes Cidades” 

Dia: 15 de fevereiro, das 8h45-18h00 no ci-
nema São Jorge, em Lisboa. 

A 4ª edição deste Simpósio terá como tema 
“Envelhecer nas Grandes Cidades”, visando 
por um lado, tratar de questões teóricas e con-
ceptuais inerentes ao envelhecimento em con-
texto urbano, e, por outro lado, abordar os de-
safios que se colocam à operacionalização de 
“programas cidade” na área da longevidade e 
envelhecimento, procurando ilustrar estes de-
safios com algumas experiências práticas, en-
tre as quais o Programa “Lisboa, Cidade de 
Todas as Idades”. 

Inscrições aqui. 

Programa aqui 

 

Conselho de Ministros de 2 de fevereiro 

Foi aprovado o decreto-lei que procede à re-
gulamentação do regime de antecipação da 
idade de pensão de velhice por deficiência, 
estabelecendo os respetivos termos e condi-
ções de acesso.  

 DIVERSOS 

https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2023/01/FAQ-Social-Investe.pdf
https://scml.pt/premios-e-investigacao/premios-nunes-correa-verdades-de-faria/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ry_9sDY4yE-hvQQWypabvaDb7PFsMh1Dm2SQgfAGMb1UNFNFSFJUTjJPREhZOU0xV0tVV0w3OFFNWi4u
https://lxcti.scml.pt/iv-simposio-interacoes/#maintarget
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É assim criado um regime de proteção social 
mais favorável para as pessoas com deficiên-
cia que constituíram a totalidade ou uma parte 
significativa da sua carreira contributiva atra-
vés do exercício de atividade profissional en-
quanto detinham um elevado grau de incapa-
cidade. O acesso antecipado à pensão de ve-
lhice visa atender às situações em que a ma-
nutenção da atividade profissional pode ter im-
pacto negativo nas condições de saúde das 
pessoas com deficiência, não compensando 
de um ponto de vista subjetivo os benefícios 
sociais, económicos e de formação de direitos 
contributivos decorrentes da manutenção no 
mercado de trabalho. 

 

 

 

                                                                LINO MAIA 


