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Comunicado do Conselho de Ministros de 13 de outubro de 2022 
 
O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que reforça o sistema de incentivos «Apoiar Indústrias 
Intensivas em Gás», cria uma linha de financiamento ao setor social e disciplina o pagamento do 
apoio extraordinário a titulares de rendimentos e prestações sociais. 
 
Este diploma visa operacionalizar medidas de apoio às empresas em face do aumento dos preços da 
energia, onde se inclui: 
O lançamento da nova linha de financiamento ao setor social; 
 

 

 

 
 
 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
Formação sobre “Operacionalização de 
empreitada de obra pública” 
 
1ª Edição: 19 de novembro, das 9h00 às 
13h00;  21 e 23 de novembro, das 17h00 às 
20h00; 
 
2ª Edição: 26 de novembro, das 9h00 às 
13h00; 28 e 30 de novembro, das 17h00 às 
20h00. 
 
Uma iniciativa da UDIPSS do Porto 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 
 
 
ENGENHO e CEVE renovam protocolo de 
parceria 
Que assegura banco de ajudas técnicas a 
favor de pessoas com necessidades. 
 
Decorreu no dia 13 de outubro, nas instala-
ções do Lar “A Minha Casa “da ENGENHO – 
Associação de Desenvolvimento Local do Vale  
 
do Este, numa breve cerimónia, o ato de reno-
vação de um protocolo que enforma e suporta 
o funcionamento de um “Banco de Ajudas Téc-
nicas”, que conta com o apoio e patrocínio da 
CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale d´Este,  
 

https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/assessoria-na-execucao-mobilidade-verde-social/52
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/operacionalizacao-de-empreitada-de-obra-publica/77
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um dos muitos projetos de intervenção no âm-
bito da prática da responsabilidade social 
desta Cooperativa. 
 Ler mais …   
 
 

 
Conferência “95 
aos 5” 
 
No âmbito do Pro-
grama da come-

moração do 150º aniversário de nascimento do 
Padre Luís, a Fundação Padre Luís leva a 
efeito a Conferência “95 aos 5”, que contará 
com a participação de Herculano Costa (Dr.), 
Pediatra, e de António Miguel Castro (Eng.º), 
Presidente da Gaiurb. 
 
O evento terá lugar, no Auditório da Junta de 
Freguesia de Oliveira do Douro, no próximo dia 
15 de outubro, pelas 21H00 e incluirá a apre-
sentação do Conto Infantil, “Um menino cha-
mado Luís”, da autoria de Sandra Resende. 
 
 
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. 
A participação é gratuita mas sujeita a inscri-
ção através do link  :  
https://forms.gle/Ny5JGBUXfYsmXmKHA 
O Programa pode ser consultado aqui 
 
 
ISSSP Social Talk: "Financiamento das 
Respostas Sociais" 
  
Esta iniciativa, da Fundação UNITATE asso-
ciada ao Instituto Superior de Serviço Social 
do Porto, será online, e terá lugar no próximo 
dia 22 de Outubro, entre as 09:00h e as 
13:00h, estando a sua condução a cargo do 
Prof. Doutor Tiago Abalroado. 
 
A informação detalhada relativamente ao pro-
grama e o respetivo formulário de inscrição en-
contram-se acessíveis aqui. 

  

 
 
 
 

 
 

14ª Edição do  

 

 

 

 
Troféu Português do Voluntariado 

As candidaturas decorrem até dia 31 Outubro 
2022 e podem ser feitas através deste formu-
lário. O regulamento do Troféu pode ser con-
sultado aqui. Para candidaturas à 3ª Edição do 
Troféu Português do Voluntariado - Açores, 
consulte o regulamento específico.  

 
 
Sessão de Abertura da 
Campanha Pirilampo 
Mágico/2022 
 
 Sessão será realizada 
no próximo dia 14 de 
outubro, pelas 15h00. 
 
+ Info aqui 
 
 
Feira ‘ECOol — Fazemos Bom Ambiente 
 
É já no dia 15 de outubro, que acontece, no 
Jardim do Bonfim, em Setúbal, a quarta edição 
da Feira ‘ECOol — Fazemos Bom Ambiente. 
O evento está marcado para as 10 horas e ter-
mina às 20 horas.  
Nesta feira local, poderá conhecer caminhos 
de educação, formação e inserção, dignos e 
inclusivos, na área do ambiente, da saúde e do 
bem-estar; empresas e organizações com 
boas práticas de responsabilidade social e am-
biental; associações, instituições, projetos e 
coletivos informais de iniciativa cidadã que 
promovem a educação socio ambiental. 
Pode consultar aqui o programa. 
 

 
LINO MAIA 

 

 DIVERSOS 

https://pt-pt.facebook.com/people/Engenho-Associa%C3%A7%C3%A3o-Desenvolvimento-Local-do-Vale-do-Este/100064591663694/
https://forms.gle/Ny5JGBUXfYsmXmKHA
https://drive.google.com/file/d/17vFHyVtgb1BydozC4eUUlYSH1dCIU-BX/view?usp=sharing
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.sigarra-isssp.pt%2Fisssp%2Fnoticias_geral.ver_noticia%3FP_NR=2442/1/010b0183d12fdfa1-c490932e-a00d-456d-980e-d347611ca709-000000/XMlYxh5WDO2O4OFp27pHG3mawOo=76
https://www.convoluntariado.pt/atividades/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM2PFkC8gMvbK7Q1_2BsgJ7Vs3xEc7F34jCMcnNoCqI7ts_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM2PFkC8gMvbK7Q1_2BsgJ7Vs3xEc7F34jCMcnNoCqI7ts_Q/viewform
https://docs.google.com/document/d/1oAZrCysJPr44z3mdTnaLfmyYK5BJbXoo/edit?usp=sharing&ouid=105398993736279129118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xBBnKvYt0LeJmSPyR8IMwQdPKxUbQwxE/edit?rtpof=true&sd=true
https://www.fenacerci.pt/2022/10/13/sessao-de-abertura-campanha-pirilampo-magico-2022/
https://drive.google.com/file/d/1YjScblTASXBBJmKE5dyxQBVF4y_7CtnI/view?usp=sharing

