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LEGISLAÇÃO
Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais
Despacho n.º 2083/2020 - Diário da República n.º
31/2020, Série II de 2020-02-13
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas
por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano de 2020

Prémio BPI "la Caixa" Infância
Um prémio para apoiar projetos que facilitem
o acesso à saúde, educação e bem-estar de
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como o reforço das
competências parentais.
Toda a informação em bancobpi.pt e em
fundacaolacaixa.pt

SÁUDE
Orientação nº 002/2020 de 25/01/2020 atualizada a 10/02/2020

Infeção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)
Abrir documento

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

» Sessões de Esclarecimento sobre Investimento em Eficiência Energética

19.fev.

Destinatários: Instituições do Médio Tejo
Local: Centro Bem Estar Soc. Zona Alta

As inscrições, gratuitas mas obrigatórias, devem ser formalizadas para o endereço de e-mail:
udipsssantarem@gmail.com
Programa aqui
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Concerto Musical - Fundação A Lord
Dia: 28 de março I 21h00
Local: Centro Pastoral de Gandra, concelho de Paredes no Porto
O valor angariado neste espetáculo reverte para o Centro Social e Paroquial de S.
Miguel da Gandra

IMPRENSA
"Cuidar com o coração nas mãos” é o lema das
Filhas de São Camilo
No Centro Social Filhas de São Camilo, uma
IPSS, propriedade da Congregação das Filhas de
S. Camilo gerida pelas irmãs, a maioria tem formação ...

Programa Incorpora 2020
Renovados os acordos com 43 entidades sociais
que formam parte da rede Incorpora Portugal
para 2020.

DIVERSOS
Guia Prático
“Os Direitos das pessoas com Deficiência em Portugal”
Reúne informação de várias
áreas de interesse e respetivos
serviços públicos em Portugal,
visando promover a autonomia
e a cidadania das pessoas com
deficiência e facilitar a tomada de decisão e a promoção de inclusão.
Neste Guia é disponibilizada informação sobre
apoios sociais, medidas de apoio ao emprego e
formação profissional, benefícios sociais e fiscais

e informação prática sobre a rede de Balcões da
Inclusão ou sobre como solicitar um Atestado Médico de Incapacidade Multiuso.
Este Guia é também um instrumento formativo, na
medida em que esclarece sobre terminologias
corretas a adotar, contribuindo para apoiar as
pessoas com deficiência na concretização dos
seus direitos e na sinalização de práticas de discriminação em razão da deficiência.
(Data da edição:15.julho.2019)
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