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Portaria n.º 154-A/2022 

Cria e regula a medida de Apoio ao Reforço 
de Emergência de Equipamentos Sociais e de 
Saúde em 2022. 
 
 
MAREESS 2022 - Medida de Apoio ao Reforço 
de Emergência de Equipamentos Sociais e de 
Saúde 
 
O período de candidaturas à MAREESS de-
corre entre 3 de junho e 31 de julho, nos termos 
da deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, de 
3 de junho de 2022. 
 
A candidatura aos apoios previstos na presente 
Portaria é efetuada através de formulário a dispo-
nibilizar no portal iefponline e remetido aos servi-
ços do IEFP por correio eletrónico. 
 
Antes de submeter a sua candidatura, consulte na 
página COVID-19 – medidas, e o regulamento, 
para saber as condições de acesso, direitos e 
obrigações. 
 
Para mais informações, contacte-nos através 
das linhas telefónicas 300 010 001 e 215 803 
555 (dias úteis das 9h00 às 19h00)  
 
+ Info aqui 

 
 
Orientação nº 004/2022 de 
31/05/2022 
 
Abordagem de casos de infe-

ção humana por vírus Monkeypox (VMPX) 
 
 
Crianças Saudáveis e em Segurança: DGS 
lança novo manual 

O Manual apresenta sugestões no âmbito da ali-

mentação saudável, da atividade física, da utiliza-
ção de ecrãs, da saúde mental e da saúde oral. 
 

 
 
                    
1ª Edição | Ação de formação "Empreitadas - 
dos Procedimentos à Execução Contratual" 
 
Dias: 17 e 22 de junho (das 9h30 às 12h30 e 
14h00 às 17h00), Via Plataforma ZOOM 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 

Inscrições e + Info aqui 
 

Formação Certificada 
“Elaboração de  
Projetos para Economia 
Social - Uma abordagem 
prática” 
 
Dia: 22 de junho no Auditório do ISLA de Santa-
rém - Antigo Edifício dos CTT 
Uma iniciativa da UDIPSS de Santarém 
Programa e + Info aqui 
 
 

 
Formação “Soluções Finan-
ciamento para o Setor So-
cial” 
 
Dia: 23 junho às 18h30, por via 

telemática (plataforma Teams)  
Uma iniciativa da UDIPSS De Leiria 
Faça a sua inscrição aqui 
(A inscrição é gratuita para Associadas com quo-
tas em dia) 

 
 
 

21ª Edição | "Comparticipa-
ções Familiares/Utente: da 
Teoria à Prática" 
 
Dia: 6 e 7 de julho das 9h30 às 12h30 
Uma organização da UDIPSS do Porto 
 
Via plataforma ZOOM 
Inscrições e + Info aqui 

 
 

LEGISLAÇÃO 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/154-a-2022-184350761
https://www.iefp.pt/noticias?item=11486577
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0042022-de-31052022-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/em-destaque/criancas-saudaveis-e-em-seguranca-dgs-lanca-novo-manual1.aspx
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/1-edicao-acao-de-formacao-empreitadas-dos-procedimentos-a-execucao-contratual/56
https://drive.google.com/file/d/1q2rCAQU64VdUvpOjYKf98lUAd033pEr_/view?usp=sharing
https://forms.gle/R2R7tuqnkNVXb4e87
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/21-edicao-comparticipacoes-familiares-utente-da-teoria-a-pratica/66
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Ciclo de Debates 
A Importância  
Económica e So-
cial das IPSS  
em Portugal 
 
As Uniões Distri-
tais das Institui-
ções Particulares 
de Solidariedade 
Social de Setúbal, 
Lisboa e Santa-
rém, com o obje-
tivo de valorizar “a 
importância eco-
nómica e social 
das IPSS em Por-

tugal” vão promover um Ciclo de Debates. 
O primeiro de três debates, será organizado pela 
UDIPSS de Setúbal e terá lugar no dia 5 de julho 
no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Sei-
xal pelas 9:30h, com a temática “O empobreci-
mento da sociedade e o papel das IPSS”. 
 
Programa aqui 
Entrada livre. 
 
                               
 
 
 
 
 
Alzheimer Portugal lança Formação  
Certificada Online  
 
A partir de junho, a Associação Alzheimer Portu-
gal vai realizar formação certificada online na área 
das Demências, dirigidas ao público em geral. 
As primeiras sessões agendadas serão 
workshops de 4h, já nos dias 5 e 9 de junho, sobre 
os temas “Regime do Maior Acompanhado” e 
“Diretivas Antecipadas de Vontade”. 
 
Consulte aqui o cronograma de todas as sessões 
agendadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prémio Manuel António da Mota – 13ª Edição 
 
Na sua 13ª edição em 2022 o Prémio Manuel An-
tónio da Mota, sob o lema “Portugal Justo”, dis-
tinguirá as instituições que se notabilizem na luta 
contra a pobreza e exclusão social, acolhimento e 
integração de migrantes e refugiados, valorização 
do interior e coesão territorial, saúde, educação, 
emprego, apoio à família, inovação e empreende-
dorismo social, inclusão e transição digital e tec-
nológica e transição climática. 
+ Info aqui 
 
 

Inquérito Comissão Europeia - Impacto das 

iniciativas de prevenção das perdas e do des-
perdício alimentar na União Europeia 
 
O objetivo deste levantamento é coletar informa-
ções quantitativas sobre iniciativas de prevenção 
de resíduos alimentares em curso e concluídas, 
excluindo aquelas realizadas a nível nacional pe-
las autoridades nacionais, que são abordadas por 
meio de um levantamento separado enviado a to-
dos os representantes dos Estados-Membros 
Caso tenha alguma dúvida ou questão relacio-
nada com o inquérito, por favor contacte JRC-
FOOD-WASTE@ec.europa 
 
 
Estudo sobre o conhecimento e nível de im-
plementação do Balanced Scorecard (BSC) 
nas IPSS portuguesas 

No âmbito do mestrado em Contabilidade e Fi-

nanças da Faculdade de Economia da Universi-

dade de Coimbra (FEUC), encontra-se em curso 

um estudo sobre "O nível de conhecimento e de 

implementação do Balanced Score Card (BSC) 

nas IPSS portuguesas". Este estudo tem como 

objetivos: obter evidências empíricas quanto ao 

nível conhecimento e utilização do BSC por 

parte das IPSS portuguesas, conhecer as ra-

 DIVERSOS 

http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2022/06/cartaz_programa-A4-2.pdf
https://alzheimerportugal.org/novas-datas-formacao-certificada-online-para-o-mes-de-junho-2/
https://www.fmam.pt/edicao-em-curso-introducao/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fd212ec1-fb79-14f1-938e-19378ea6229a
mailto:JRC-FOOD-WASTE@ec.europa
mailto:JRC-FOOD-WASTE@ec.europa
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zões inerentes à sua adoção ou abandono, mo-

tivações, objetivos, benefícios e dificuldades en-

contradas no processo da sua implementação 

nas organizações. 

A participação no estudo poderá ser efetuada 

através do preenchimento deste questionário.  

 

  

 
 

Lino Maia 
 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFmiYfZRyKHP7-zOA7BMGoNBmXj5fcMP2V47xT--sRIrFrCA/formResponse

