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Despacho n.º 13617/2022, de 22 de novem-
bro 
 
Estabelece e regula a atribuição de um subsí-
dio mensal destinado à alimentação das crian-
ças que se encontrem a frequentar amas inte-
gradas no Instituto da Segurança Social, I. P. 
 
 
 
 
 
 
 

Assembleia Geral da UDIPSS-Leiria 

 
A Assembleia Geral irá ter lugar no dia 28 de   
novembro às 18h00 (2ª Convocatória, 18h30) 
na sede da UDIPSS. 
Os documentos suporte da Assembleia Geral 
podem ser consultados aqui 
 
 
 

 

Ação de Formação “Re-

gime de Proteção de De-
nunciantes: Descompli-
car a Lei nº 93/2021 de 20 

de dezembro (O que Muda nas Nossas Or-
ganizações?) ”. 
 
Uma iniciativa promovida pela UDIPSS de 
Aveiro agendada para o dia 2 de dezembro, 
na Casa da Comunidade Sustentável com ini-
cio às 14h00 e terminus às 17h00. 
O valor da Inscrição para Instituições associa-
das é de €10,00 e de €15,00 para Instituições 
não associadas e o seu pagamento efetua-se 
por Transferência Bancária através do IBAN 
da União - PT50 0036 0037 9910 0213 2162. 
Programa e inscrições aqui 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ação de formação 

“Proteção de Da-
dos: Da Teoria à 
Prática I via zoom 
 
Carga horária: 28 horas 
 
1ª Edição: 18, 20, 23 e 25 de janeiro de 2023 
(das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) 
 
2ª Edição: 20, 22, 28 e 30 de março de 2023 
(das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) 
 
+ Info e inscrições aqui 

 
 
 
 
 
 
Campanha “Lista de Desejos – Natal 2022” 
 
Uma iniciativa do Centro Juvenil de Campa-
nhã – Seminário dos Meninos Desamparados. 
Confira os desejos das crianças e jovens 
desta IPSS, clicando aqui. 
 
+ Info aqui 
 
 
 
 
 
 
Exposição sobre “ A Acessibilidade” 
 

No dia 03 de dezembro co-
memora-se o Dia Internaci-
onal da Pessoa com Defici-
ência. 
 
 

A ONU criou o símbolo para a acessibilidade, 
uma figura simétrica conectada por 4 pontos 
num círculo representando a harmonia entre o 
ser humano e a sociedade, e com os braços 
abertos simbolizando a inclusão de pessoas  
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https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/13617-2022-203746685
https://udipss-leiria.pt/
https://drive.google.com/file/d/1UfToe09_4nmv0nZ8-VLUVe6V0pZifw9g/view?usp=share_link
https://www.udipss-porto.org/pt/questionarios/protecao-de-dados-da-teoria-a-pratica/81
https://centrojuvenilcampanha.com/images/NATAL2022-listadesejos.pdf
https://centrojuvenilcampanha.com/
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com todas as habilidades, em todos os luga-
res. 
Neste sentido, o Grupo de Trabalho da Defici-
ência e Incapacidade de Oeiras (GTDI), lança 
um desafio a todos a participar numa exposi-
ção sobre “ A Acessibilidade”. 
Instruções do desafio: 
1-Construção do símbolo 'A Acessibilidade' 
com materiais à escolha; 
2-Dimensões máximas 1x1 metro; 
3-Identificação dos participantes; 
4-Data limite da conclusão dos trabalhos – 
03.01.2023. Após esta data, entraremos em 
contacto para recolher os trabalhos. 
Mais informações no Centro Nuno Belmar da 
Costa (cnbc@apcl.org.pt], um dos equipamen-
tos sociais da Associação de Paralisia Cere-
bral de Lisboa. 

 

Espetáculo de Stand Up Comedy “Rir e Aju-
dar” 

O evento solidário, é promovido pela APCV – 
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu, 
no âmbito do seu 40º Aniversário, assinalando 
no dia 3 de Dezembro, na Aula Magna do Ins-
tituto Politécnico de Viseu (IPV) o Dia Interna-
cional da Pessoa com Deficiência. 

+ Info aqui 

 
 
WEBINAR: “Estatuto do cuidador informal 
 - Legislação, Perspetivas na Área da Defi-
ciência” 
No âmbito das comemorações do Dia Interna-
cional das Pessoas com Deficiência, a ANPAR 
irá dinamizar este webinar que pretende infor-
mar e debater as medidas de apoio ao cuida-
dor informal, avaliar a legislação e expectati-
vas no que diz respeito à área da deficiência. 
Inscrições aqui 
 
 
Cerimónia do Dia Internacional do  
Voluntário da CPV   
 
Dia 5 de dezembro, às 9h30 na Casa das His-
tórias Paula Rego em Cascais. 
 
Faz parte do programa a entrega do Troféu 
Português do Voluntariado 2022. A Cerimónia  
 

 
 
 
também será transmitida em direto no Face-
book da Confederação Portuguesa do Volun-
tariado. 
Programa completo aqui 
 
 
Webinar "Voluntariado 
Global 
 
A Confederação Portu-
guesa do Voluntariado 
convida todos os interes-
sados a participarem no 
Webinar "Voluntariado 
Global", que terá lugar no 
próximo dia 7 de Dezem-
bro, quarta-feira, às 
15h00.  
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e 
estão disponíveis aqui até 6 de Dezembro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema para 2022 “Soluções transformadoras 
para o desenvolvimento inclusivo: o papel 
da inovação na promoção de um mundo 
acessível e equitativo” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINO MAIA 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Y15u5xXnEe76Xdcs5vzxb4HFyH1zHdbBQsBZ2EsraPqk2cby8t8exF4bx58PEoPxl&id=100064452739184&sfnsn=mo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2S9B6Cv1Fj7kJN085ivJ_Rr_rLC93d89boIAyRZFEGrZ87w/viewform?fbzx=4969453828481117396
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado/
https://www.facebook.com/Conf.Portuguesa.voluntariado/
https://drive.google.com/file/d/1dcyQF66r9ZFr6vxZkPhvw4n0l9kqSZP8/view?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh283N1B9qeTmv7PcaRZZH-ngZ5Bxyq5lEiEDcJ7HNGikwxg/viewform

