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Despacho n.º 12093-A/2022 
 
Regula o modelo de financiamento da segunda fase do Programa «Emprego + Digital 2025», por 
parte do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., no âmbito de procedimentos 
concursais. 
 
(A lista dos Centros Qualifica pode ser consultada aqui) 

 

 

 
 
 
 
A UDIPSS do Setubal tem programada as 
seguintes ações de formação, via online 
 
Ação de Formação “Processos individuais 
dos Utentes área de idosos”  I  Via online 
 
Dia: 27 de outubro, das 9h30m às 12h30m.  
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Processos individuais dos Utentes área da 
Infância”  I  Via online 
 
Dia: 31 de outubro, das 9h30m às 12h30m 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
2.ª Edição da Ação de Formação, com o 
tema: “O Cálculo das Comparticipações 
Familiares - Procedimentos Práticos” 
 
Dias: 14 e 15 de novembro, em formato pre-
sencial, na Casa da Comunidade Sustentável 
das 09h30 às 17h00. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Aveiro 
 Setúbal 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
A UDIPSS do Porto tem programada as se-
guintes ações de formação, via Zoom: 
 
“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. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição | Férias, Feriados e Faltas - Da  
Teoria à Prática 
 
Dia: 30 de novembro, das 17h00 às 19h00 e 
dia 05 de novembro,9h30-13h00 e 14h00 às 
17h30 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
9ª Edição "Direito Laboral para a Direção 
Técnica" 
 
Dias. 7 e 14 de dezembro das 09h30 às 
17h30. 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
 
 
 
A Mordomia de Nossa Senhora da Saúde, da 
Fundação Betânia, em Bragança, em parce-
ria com o Clube de Atletismo de Bragança, vai  
realizar uma Caminhada Solidária no próximo 
dia 06 de Novembro pelas 09h00. 
O ponto de partida será na Fundação Betânia, 
bem como o ponto de chegada e no final ha-
verá lanche/convívio para todos os participan-
tes.  
Link de acesso à inscrição aqui  
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12093-a-2022-202293980
https://www.qualifica.gov.pt/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios?utm_campaign=20221018_-_ftc_udipss_aveiro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station#eventoZmlTPBL
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/operacionalizacao-de-empreitada-de-obra-publica/77
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-ferias-feriados-e-faltas-da-teoria-a-pratica/73
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/9-edicao-direito-laboral-para-a-direcao-tecnica/79
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFRlB0jDE1jNI_bTw2lVHf9PBU4sXlCMVNyYqdkVodLj2fQ/viewform
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3ª edição do Seminário Família em Foco  
  
Esta 3ª Edição terá lugar nos dias 21 e 28 de 
Outubro e 5 e 25 de Novembro, no Palácio Vila 
Flor, em formato híbrido. 
É uma iniciativa organizada pelo Centro Juve-
nil de S. José, em Guimarães, e visa a apre-
sentação e discussão de boas práticas nas 
áreas da primeira infância, crianças e jovens 
em perigo e famílias com múltiplos desafios. 
 
Ao longo dos 4 workshops temáticos, pre-
tende-se a criação de um espaço de reflexão, 
atualização e partilha de boas práticas entre os 
profissionais, pela voz de mais de uma dezena 
de oradores ligados à investigação e interven-
ção nestes domínios. 
 
+ Info 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.  

 
 
 

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 

 
 
 
 
 

LINO MAIA 

 

 DIVERSOS 

https://www.facebook.com/centro.juv.s.jose
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://docs.google.com/document/d/1EwzGW7W4Qk-PUoQlQntN9Y-FMnLzAa0B/edit?usp=sharing&ouid=106031548020128790998&rtpof=true&sd=true

