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Extracto:
Artigo 5.º
Entidades promotoras
1 - Podem constituir-se como entidades promotoras de Incubadoras as entidades privadas sem fins lucrativo.

 Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 13/10/2021
COVID-19: Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2

 Norma nº 021/2020 de 23/12/2020 atualizada a 10/10/2021
Campanha de Vacinação contra a COVID-19: Vacina COMIRNATY®

 Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada a 08/10/2021
Campanha de Vacinação Contra a COVID-19

11ª Edição do Prémio Voluntariado Jovem Montepio
Candidaturas abertas até dia 19 de novembro de 2021.
O Prémio Voluntariado Jovem Montepio é uma iniciativa da Confederada
da CPV - Associação Mutualista Montepio e da Fundação Montepio, que visa divulgar o voluntariado jovem e as suas atividades, bem como estimular a apresentação de projetos inovadores ou apoiar a contiIPSS
nuidade de projetos já em curso.
Podem candidatar-se a este prémio, também, as Organizações da economia social,
sediadas em Portu4
gal, que desenvolvam projetos com jovens.
Saiba mais e submeta a sua candidatura aqui.
Imprensa

3

5

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Diversos
A 20 de outubro comemora-se, uma vez mais, o Dia Nacional6 da Paralisia Cerebral –
que se assinala desde 2014 após decisão de instituir tal data por parte da Assembleia da
República (Resolução n.º 27/2014). Para um ano que se admitia de “transição” entre limitações impostas pela pandemia e o desejado regresso à “normalidade”, a Federação
das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral (FAPPC) apostou num programa
exclusivamente digital. As comemorações são realizadas em colaboração com uma das
associadas da FAPPC e este ano a parceria é com a Associação de Paralisia Cerebral de Braga.
Assim, nos próximos dias 19 e 20 de outubro irá decorrer um Seminário, em formato digital, promovido
pela FAPPC e pela APCB. O seminário terá lugar na Plataforma Zoom (não obrigando a qualquer inscrição
prévia ou registo *): em edufor.pt/fappc.
+ Info
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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Uma iniciativa da:
Seminários I formato online



 “O Papel do Auxiliar/Ajudante de Ação
Educativa na Instituição”
Dia: 22 de outubro, das 14h00 às 17h00
+ Info

 “A Interação dos Profissionais das IPSS
com o Utente”
Dia: 25 de outubro, das 9h00 às 13h00
+ Info

 “O Ajudante de Ação Direta na Instituição”
Dia: 29 de outubro, das 14h00 às 17h00
+ Info

 “As IPSS no âmbito da Contratação Pública”
Dias: 29 de outubro e 02 e 05 de novembro
+ Info

Uma iniciativa da:

Ações de formação I Plataforma Zoom

4ª Edição | “Férias, feriados e faltas - Da teoria
à prática
Datas: 12-11-2021 (9h30-12h30 e 14h30 às
17h30) e 18-11-2021 (das 17h00 às 20h00)
Público-alvo: Dirigentes das IPSS, trabalhadores
com funções de coordenação ou administrativos.
Inscrição: https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/edit/11



5ª Edição | “Processos Individuais nas
Respostas Sociais da Infância”
Datas: 6, 13 e 29 de novembro, das 9h30 às
12h30
Inscrição: https://www.udipssporto.org/pt/questionarios/edit/17

Uma iniciativa da:
» Curso online “As IPSS no âmbito da contratação pública”
Dias 18 e 21 de outubro das 9h00 às 13h00
As IPSS terão a oportunidade de conhecer os procedimentos de contratação pública, bem como, as peças
procedimentais, a sua elaboração e as circunstâncias da sua utilização.
+ Info
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VII Encontro de Desporto Adaptado
Associação de Apoio à Criança do Distrito de
Castelo Branco
Dias: 20, 21 e 22 de Outubro
É um projeto cofinanciado pelo programa de financiamento a projetos pelo INR I.P.
A Associação de Apoio à Criança do Distrito de
Castelo Branco é uma IPSS que apoia Jovens e
Adultos, com idades superiores aos 16 anos, com
deficiência e doença mental, na valência de CACI e
Lar Residencial.
Programa aqui

5ª Caminhada Solidária
ColoRIR
Dia: 24 de outubro, às 10h30
Uma iniciativa da APPACDM da
Maia
Vai ser uma manhã divertida,
repleta de atividades e prémios a sortear.
Faz a tua inscrição clicando aqui

“Roteiro Temático Pontes para a Inclusão “
Dia: 20 de outubro pelas 14h00
Uma iniciativa da APCV – Associação de Paralisia
Cerebral de Viseu
O ciclo de Roteiros Temáticos tem por objetivo promover ações de sensibilização e formação sobre as
pessoas com deficiência numa ótica de participação ativa e inclusiva fomentando a união e o debate
entre as pessoas, e partilhar experiências de vida.
Inscrições
em:
https://forms.office.com/r/HwLbrkyC5p

Fado Solidário
Dia: 24 de outubro, às 15h30,
no Altice Forum Braga
A receita reverte para a Construção do Lar Residencial do Novais de Sousa -Associação da Creche de Braga
+ Info: cnesousa.caci@gmail.com/Tel.:253205570

DIVERSOS
Audição Pública I Estudo sobre a reforma antecipada para pessoas com deficiência
Vai realizar-se na próxima 3ª feira, 19 de outubro, com início à 10h30, uma Audição Pública
dedicada à reforma antecipada para pessoas com
deficiência, em formato presencial e de videoconferência e3 que será transmitida em direto pelo
Canal Parlamento.
O programa da Audição Publica pode ser consultado aqui

Encontra-se disponível no
portal da Estratégia Nacional para a Integração de
Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo (ENIPSSA) a informação relativa à
caraterização da população em situação de semabrigo no ano de 2020. De acordo com o levantamento nacional efetuado, a população nesta situação é de 8.209 pessoas.
Mais informação sobre o projeto aqui
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» Troféu Português do
Voluntariado I 2021

» Webinar "COVID-19: Testemunhos de
Esperança"
Dia: 21 de outubro, quinta-feira, às 20h30.
Candidaturas: até 29.outubro
Uma iniciativa da Confederação Portuguesa do
Voluntariado
Toda a informação aqui.
As inscrições estão disponíveis aqui ao dia 17
de outubro

»

Apresentação do Orçamento para a Segurança Social
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, apresentou as medidas
nas suas áreas no Orçamento do Estado para 2022
Ficheiros:
Apresentação do Orçamento para a Segurança Social

17.outubro
Instituído pelas Nações Unidas a 22 de dezembro de 1992, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza pretende alertar e influenciar consciências para combater a pobreza e as desigualdades sociais no
Mundo. O tema para 2021 é “Construir juntos – Acabar com a pobreza persistente, respeitando todas
as pessoas e o nosso planeta”.

Lino Maia
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