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Sessões explicativas Adendas Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 

Protocolo para o biénio 2021-2022 

Após assinatura da 2.ª adenda ao Compro-

misso de Cooperação para o Setor Social e 

Solidário - Protocolo para o biénio 2021-2022, 

a CNIS vai promover 2 sessões explicativas 

às IPSS associadas, nos dias 20 e 21 de se-

tembro.  

As sessões irão decorrer na modalidade webi-

nar via plataforma zoom. 

As inscrições estão limitadas a 2 partici-

pantes por Instituição, preferencialmente um 

elemento da Direção e um elemento da equipa 

técnica, até um limite de 250 Instituições por 

sessão. As inscrições serão aceites por ordem 

de chegada.  

Cada Instituição poderá́ inscrever-se numa 

das sessões de acordo com a sua disponi-

bilidade: 

 Sessão 1: 20 de setembro entre as 

10h30 e as 12h00 – Inscreva-se aqui 

 Sessão 2: 21 de setembro entre as 

14h30 e as 16h00 – Inscreva-se aqui 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WVLPkqO4QsW2wNCR9cBAWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e1jjs4z8RXazHQnA87Bj7g
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Portaria n.º 223/2022, de 6 de setembro 

 
Estabelece o limite do rendimento de referên-
cia previsto na alínea c) do artigo 4.º do De-
creto Regulamentar n.º 3/2022, de 19 de 
agosto 
 

Portaria n.º 224/2022, de 6 de setembro 

 
Atualiza os montantes do abono de família 
para crianças e jovens, procedendo à altera-
ção da Portaria n.º 276/2019, de 28 de agosto 
+ Info aqui 
 
 
Decreto-Lei n.º 57-B/2022, de 6 de setem-
bro 
 
Permite o regresso dos clientes finais com con-
sumos anuais inferiores ou iguais a 10 000 m3 
ao regime de tarifas reguladas de venda de 
gás natural 
 
 
Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setem-
bro 

 
Estabelece medidas excecionais de apoio às 
famílias para mitigação dos efeitos da inflação 
 
 
                    Famílias Primeiro 

 
 
Foi divulgado um documento onde se dá res-
posta a várias questões sobre quem beneficia 
destes apoio e como são processados. 
 
 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
74-A/2022, de 6 de setembro 

 
Estabelece medidas excecionais de apoio às 
famílias para mitigação dos efeitos da inflação 
 
 

 
 
Candidatura 
C01-i02 - Rede Nacional dos 
Cuidados Continuados Integra-
dos e Rede Nacional dos Cuida-
dos Paliativos (OT n.º 01/C01-

i02/2022) 

  
Ver documentação aqui 

Contacto para informações e Esclarecimen-
tos: prr@acss.min-saude.pt 

(Nota: O investimento atribuído ao sector pri-
vado e social, e nos termos do Regulamento 
aprovado pela Portaria n.º 134-A/2022, de 30 
de março, o programa é coordenado a nível 
nacional pela ACSS, I.P., competindo às ARS 
executar todos os procedimentos de seleção, 
acompanhamento e financiamento dos proje-
tos. Quer isto dizer que, nos termos do Regula-
mento aprovado pela Portaria n.º 134-A/2022, 
de 30 de março, os apoios financeiros que se 
destinam às pessoas coletivas de direito pri-
vado, com ou sem fins lucrativos, são atribuí-
dos pelas ARS, I.P..) 

 
 
Nova Geração de Equipamentos e Respos-
tas Sociais I Abertura de Candidaturas 

𝗣𝗥𝗥 - 𝗔혃𝗶혀𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗲𝗿혁혂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰혂𝗿혀𝗼 Aviso 

N.º 03/C03-i01/2022- 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗼 𝗱𝗮 𝗥𝗲𝗱𝗲 

𝗱𝗲 𝗘𝗾혂𝗶𝗽𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗼혀 𝗲 𝗥𝗲혀𝗽𝗼혀혁𝗮혀 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗶혀 
 
No âmbito da Componente 03 – Respostas 
Sociais, no seu investimento RE-C03-i01 -  

O período para apresentação das candidatu-
ras tem início a 15 de setembro de 2022 e 
encerra em 14 de outubro de 2022 pe-
las 17:59:59 horas. 
Submissão de Candidaturas aqui 
Ver documentação aqui 
 

 
Inquérito Avaliação Externa - 
Quaternaire 
Projeto Capacitação Institucio-
nal das Organizações da Econo-
mia Social, membros do Conse-

lho Nacional para a Economia Social 
(CNES) 
 
Como é do conhecimento das nossas associ-
adas, a CNIS tem em curso um Projeto no  

LEGISLAÇÃO 

 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/223-2022-200691262
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/223-2022-200691262
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/3-2022-192209137
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/224-2022-200691263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/224-2022-200691263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/224-2022-200691263
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/276-2019-124256710
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/garantia-para-a-infancia-e-alteracoes-aos-escaloes-e-montantes-do-abono-de-familia-para-criancas-e-jovens?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-b-2022-200734336
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-b-2022-200734336
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-b-2022-200734336
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-b-2022-200734336
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-c-2022-200734337
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-c-2022-200734337
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-c-2022-200734337
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/57-c-2022-200734337
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/medidas-para-apoio-ao-rendimento-das-familias?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=familias-primeiro-perguntas-e-respostas
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/74-a-2022-200734338
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/74-a-2022-200734338
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/74-a-2022-200734338
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/74-a-2022-200734338
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-rede-nacional-dos-cuidados-continuados-integrados-e-rede-nacional-dos-cuidados-paliativos-ot-n-o-01-c01-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-rede-nacional-dos-cuidados-continuados-integrados-e-rede-nacional-dos-cuidados-paliativos-ot-n-o-01-c01-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-rede-nacional-dos-cuidados-continuados-integrados-e-rede-nacional-dos-cuidados-paliativos-ot-n-o-01-c01-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-rede-nacional-dos-cuidados-continuados-integrados-e-rede-nacional-dos-cuidados-paliativos-ot-n-o-01-c01-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-rede-nacional-dos-cuidados-continuados-integrados-e-rede-nacional-dos-cuidados-paliativos-ot-n-o-01-c01-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/01-rede-nacional-dos-cuidados-continuados-integrados-e-rede-nacional-dos-cuidados-paliativos-ot-n-o-01-c01-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/09/OT_RNCCI_-RNCP_20220901_signed_Final.pdf
mailto:prr@acss.minsaude.pt
https://files.dre.pt/1s/2022/03/06301/0000200015.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/03-re-c03-i01-m01-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais-aviso-n-o-03-c03-i01-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/03-re-c03-i01-m01-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais-aviso-n-o-03-c03-i01-2022/
https://bfue-ids.balcaofundosue.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DBalcao2020SSO%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fbalcao.portugal2020.pt%252FBalcao2020.idp%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%2520token%26scope%3DBalcao%252Bapi%2520openid%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DI7lD1U4wyLEhJVI-TCkAnuaYUe793PAh8E1nqBrZqDtgl5ytANSM5Or2Hwv30cOnK2rkdg2_qPDR3PIFAPEQLeW_03TKArpBysjX62J984jX_iKO2JHDL-2il0kCLD_A1kOpUvBJaRve7FInf08MvekOurpgMPByonhZ4M4tpvTEI0n80l-4Pss_xTw9Yvx_GjThot41kJzAD6qRiV6BUBRoSa9gyj23g74ajRrX8WdyMK5CcEDvfIEmjBSdPh_c0uh9yjuPJSEtff9d2chY2XWp6oGhp6Gqs81-qQMQZK8XTD_7%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637947112881527900.ZDkxMjA0ZjEtNDY0MC00NGY4LWEzMzItNmZmNWQ0NDI1ZTVmMmVkOWE3NzItZDVmNS00OWMyLTg2YzUtOGZlYmFlZjhjOGQ3%26x-client-SKU%3DID_NET45%26x-client-ver%3D6.10.0.0
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/07/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_Comunidades-Insercao-e-Habitacao-Colaborativa.pdf
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âmbito da Capacitação Institucional das Or-
ganizações da Economia Social membros 
do Conselho Nacional para a Economia Social 
(CNES), financiado pelo PO ISE – Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego, do 
Portugal 2020. Incluem-se neste projeto, no-
meadamente: 

 Gabinete de Apoio Técnico/Depar-

tamento Técnico para robusteci-

mento da capacitação institucional da 

CNIS, não só ao nível da sua capaci-

dade de representação e negociação, 

mas igualmente de apoio às associa-

das prestado por esta equipa (ao nível 

do funcionamento das respostas soci-

ais, PEDEPE, Sessões Explicati-

vas...); 

 Plataforma ROTASS - Rede Opera-

cional e Técnica de Apoio ao Setor 

Solidário dedicada à promoção do 

trabalho em rede, promovendo o inter-

câmbio de informação e de partilha de 

boas práticas no setor; 

 Gabinete de Auditoria para a realiza-

ção de auditorias económico-financei-

ras.  

A avaliação externa das atividades do Projeto 
é obrigatória e imprescindível para a melhoria 
do trabalho desenvolvido, assim como para a 
concretização dos indicadores de realização 
contratualizados. 
A Quaternaire, entidade avaliadora externa 
contratada para a realização da avaliação do 
Projeto, vai enviar a partir do endereço ava-
liacao_cnis@quaternaire.pt um email às 
Instituições associadas que contactaram 
com estas atividades, para resposta a um 
breve inquérito, confidencial, cujos resulta-
dos serão exclusivamente utilizados no âmbito 
do projeto. Esta avaliação é extremamente im-
portante para a melhoria do desempenho do 
projeto pelo que apelamos a todas as associ-
adas que recebam este e-mail, a participa-
ção no mesmo, até ao próximo dia 30 de se-
tembro.   
 
 

 
 

 

Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada 
a 06/09/2022  -  Campanha de Vacinação Con-
tra a COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
4ª Edição | Curso Ser Dirigente de IPSS 
 
O Curso Objetiva dotar os Membros dos Ór-
gãos Sociais e trabalhadores das IPSS filiadas 
na UDIPSS-PORTO e na CNIS nas seguintes 
áreas: gestão dos órgãos sociais, gestão das 
respostas sociais, gestão dos recursos huma-
nos e gestão estratégica e financeira. 
Para mais informação: 
- Manual de Inscrições; 
- Cartaz; 
Realize a sua inscrição até dia 30.09 aqui.  
Consulte aqui as Normas de Participação. 
 
 
4ª Edição | Operacionalização da Contrata-
ção Pública 
Dias: 1/10/22 (das 9:30h às 12:30) e 04/10/22 
e 07/10/22 (das 16h30 às 19h30)  
Uma iniciativa da UDIPSS-PORTO 
Via: Plataforma ZOOM 
+ Info e inscrições aqui 
 
 
Sessão de Esclarecimento “Contrato Cole-
tivo de Trabalho e Legislação Laboral 
IPSS” 
 
Dia: 15 de Setembro às 15h30, nas instala-
ções UDIPSS LEIRIA   
 
Uma iniciativa da ACT - Autoridade para as 
Condições do Trabalho, em colaboração com 
a UDIPSS de Leiria, promove uma sessão de 
Esclarecimento subordinada ao tema “ Con-
trato Coletivo de Trabalho e Legislação Labo-
ral IPSS”, com os seguintes pontos: 
- Normativo jurídico-laboral aplicável às IPSS, 
organização dos tempos de Trabalho, férias e 
Faltas, formação, classificação Profissional e 
progressões, retribuição e outras prestações 
regulares e periódicas, contratação a termo, 
contrato de trabalho com trabalhador estran-
geiro e parentalidade. 
Formação gratuita para Associadas com Quo-
tas em dia 
Limitado a 2 inscrições por Associada 
Faça a sua inscrição aqui 
 
 

mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
mailto:avaliacao_cnis@quaternaire.pt
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx
https://www.udipss-porto.org/pt/47#n-47
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/MI_CSDIPSS.pdf
https://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Cartaz_CSDIPSS%204Edicao.pdf
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-curso-ser-dirigente-de-ipss/67
https://www.udipss-porto.org/pt/47#n-47
https://www.udipss-porto.org/pt/47#n-47
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/4-edicao-operacionalizacao-da-contratacao-publica/65
https://forms.gle/oPHfSPKdRjU3Qj7cA
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Ação de Formação “Equipas: Como Gerir?” 
 
Dia: 22 de setembro das 9h30 às 17h00, nas 
instalações das Irmãs de S. José de Cluny em 
Torres Nova. 
Uma iniciativa da UDIPSS de Santarém 
Inscrições aqui, até às 13h00 do dia 21 de Se-
tembro. 
+ Info aqui 
 
 
 
 
 
Workshop Temático "Regulamentos Inter-
nos e Contratos em Contexto de Gratuiti-
dade - Aplicação da Gratuitidade da Fre-
quência de Creche" 
 
UNITATE – Associação de Desenvolvimento 
da Economia Social " promove, através do 
IFES – Instituto de Formação para a Economia 
Social, por meio da Plataforma ZOOM, no pró-
ximo dia 14 de Setembro de 2022, entre as 
14:30h e as 17:30h. 
    
O formulário de inscrição concebido para este 
efeito encontra-se acessível aqui. 
+ Info: teresa.eusebio@unitate.pt | TM: 964 
035 714 
 
 
Conferência ”Pensar Social, Pensar Global 
- Os Desafios do 3º Sector” 
 

Dia: 23 de 
setembro, pe-
las 15h, na 
Quinta de 
Fora, conta 
com os convi-
dados Dr. Ed-
mundo Marti-
nho, Prove-
dor da Santa 
Casa da Mi-
sericórdia de 

Lisboa, e o Prof. Filipe Almeida, Presidente do 
Portugal Inovação Social. 
 
Uma iniciativa da ASAS - Associação de So-
lidariedade e Ação Social – Santo Tirso. 
Inscrição obrigatória (limitado aos lugares dis-
poníveis) através do email asas@asas-

sts.com, até dia 16 de setembro de 2022. 
+ Info aqui 

 
Congresso “Mais Social” 
 
O Centro Social e Paroquial do Carmo, em 
parceria com diversas Entidades, irá promover 
o Congresso “Mais Social”, no dia 15 de outu-
bro, no Museu de Imprensa da Madeira, em 
Câmara de Lobos. 
Este evento visa a partilha de conhecimentos 
na área da Economia Social. 
Programa e Inscrições aqui  
 
 
 
 
 
Questionário europeu sobre Teletrabalho e 
o Direito de Desconexão 
 
A pandemia do COVID-19 alterou a organiza-
ção do trabalho na Europa. Um grande número 
de empresas foram forçados a trabalhar remo-
tamente, e uma parcela significativa delas con-
tinua a fazê-lo de várias formas após o levan-
tamento das restrições de distanciamento so-
cial. Em resposta a esta situação, a Comissão 
Europeia está a realizar um questionário euro-
peu sobre Teletrabalho e o Direito de Desco-
nexão. Assim, a Comissão convida as associ-
ações sectoriais e regionais portuguesas a dis-
tribuir um inquérito (menos de 10 minutos a 
preencher) pelos seus associados. O resul-
tado deste inquérito servirá de base aos próxi-
mos debates e iniciativas da Comissão relati-
vamente ao tema Teletrabalho e ao Direito de 
Desconexão. Os vossos associados poderão 
responder ao inquérito anonimamente utili-
zando o seguinte link no browser: https://sur-
vey.al-
chemer.com/s3/6921298/b76aa4742181 Este 
inquérito foi pedido pela Direção-Geral do Em-
prego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comis-
são Europeia, e está a ser realizado pela Visi-
onary Analytics e pelo perito nacional Dr. Nuno 
Boavida. Por favor, encontre a carta de su-
porte da Comissão Europeia ao inquérito aqui.  
 
 

 
 
Seminário presencial em Viseu: “Preven-
ção das lesões músculo-esqueléticas no 
setor da ação social” 
  

 DIVERSOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcb7xxebm3eFEb4Jn7tcdIsAUIaL2VdKlbKvQ2zhtl52z-Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1f53pP9JrIa7geZQ9DYQcKvSWLgGafii3/view?usp=sharing
https://f0xsck9p.r.eu-west-2.awstrack.me/L0/https:%2F%2Funitate.typeform.com%2Fto%2FxH2HV2DW/1/010b0183185edad4-6ef3009c-3e75-4717-8b81-11347de37efc-000000/wCm5MnN95oZ5l_kycWrKlA36zq4=71
mailto:asas@asassts.com
mailto:asas@asassts.com
https://www.asassts.com/gca/index.php?id=24771
http://www.empregarmais.pt/2022/08/18/congresso-mais-social-2022/
https://survey.alchemer.com/s3/6921298/b76aa4742181
https://survey.alchemer.com/s3/6921298/b76aa4742181
https://survey.alchemer.com/s3/6921298/b76aa4742181
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2022/06/Support-letter_TW-Study_signed.pdf
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“Prevenção das lesões músculo-esqueléticas 
no setor da ação social” é o mote do seminário 
que terá lugar na manhã do próximo dia 19 de 
setembro, no auditório da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Po-
litécnico de Viseu  
Este seminário, dinamizado no âmbito da cam-
panha europeia 2020-2022 da EU-OSHA – Ali 
viar a Carga, reúne especialistas com o obje-
tivo de promover a partilha de conhecimento e 
a reflexão sobre os desafios que se colocam à  
prevenção das lesões músculo-esqueléticas li-
gadas ao trabalho no setor da ação social. 
Todos os interessados em participar devem 
formalizar a sua inscrição aqui até ao dia 15 
de setembro. 
Consulte aqui o Programa 
 
 
Eventos relacionados com o Voluntariado e 
com as Confederadas da Confederação Por-
tuguesa do Voluntariado 
 

» Evento Cidadania, Participação e Juventu-
des  

Associação Mais Cidadania, CPV e IPDJ pro-
move este evento no dia 15 Setembro 2022, 
no Centro de Juventude de Lisboa, em Mosca-
vide (inscrições aqui) e a visitarem a Exposi-
ção #CidadaniaJovem que decorre de 12 a 30  
 
 

 
de setembro 2022 no mesmo local, Centro de 
Juventude de Lisboa - IPDJ em Moscavide.   
 

» 14ª Edição do Troféu Português do Volun-
tariado 

Candidaturas decorrem entre os dias 1 de Se-
tembro e 31 Outubro 2022 e podem ser feitas 
através deste formulário.   
O regulamento do Troféu pode ser consultado 
aqui. 
 

» Open Call de Voluntários para a Noite Euro-
peia dos Investigadores  

Museu Nacional de História Natural e da Ciên-
cia, Universidade de Lisboa 
Todos os interessados devem preencher o for-
mulário de inscrição o mais rapidamente pos-
sível.  
 

» Webinar "Voluntariado Inclusivo" 

CPV & CEV 
22 Setembro 2022 às 15h. Inscrições gratui-
tas mas obrigatórias aqui.  
 
 
 
 
 
  
 

  
 

LINO MAIA 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QBT1YBMAVEWxhbVb17hgeQDCRtwSyGFPnLTAWTbuahtUREZGNUdLRFUxVFRNTjAzNVVWOUxGV0I2Ri4u
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Eventos/Documents/Progama_Seminario_Viseu_19-09-22.pdf
https://www.facebook.com/events/558045389285882/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A455736552886966%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/558045389285882/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A455736552886966%7D%7D%5d%22%7D
https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdW1z-f6-KzYnJXWFwizF7PCoJ9bT2-ZFQukxcxiV7QSwHPaw/viewform?usp=send_form
https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/4193_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/4193_en
https://www.convoluntariado.pt/atividades/trof%C3%A9u-portugu%C3%AAs-do-voluntariado
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/document/d/1oAZrCysJPr44z3mdTnaLfmyYK5BJbXoo/edit?usp=sharing&ouid=105398993736279129118&rtpof=true&sd=true
https://noitedosinvestigadores.org/
https://noitedosinvestigadores.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSiPg4B4_EkNjYostU9-PtugnurPbBCKScLchYd3hRSnbvNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSiPg4B4_EkNjYostU9-PtugnurPbBCKScLchYd3hRSnbvNw/viewform
https://www.convoluntariado.pt/atividades/webinares-cpv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczH5FMhqEiq5evrKGmOwxjJbZ3HfxPxcILIjC3RngqNDbz3Q/viewform?urp=gmail_link

