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INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES

Seminário "Condições legais de Funcionamento das Respostas Sociais da 3ª
Idade”
Dia: 5 de março, na Casa da Comunidade Sustentável
O seminário objectiva dotar os participantes de conhecimentos acerca do regime legal relativo às Respostas
Sociais na 3ª idade, em particular no que respeita às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI),
devendo conhecer as normas e legislação reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos
lares para idosos, assim como o respetivo regime sancionatório legalmente previsto.
Mais informações e inscrições aqui

Formação certificada
“Liderança nas IPSS – Estilos de Liderança, Motivação e Fatores Motivacionais”
Dia: 26 de Março, no Auditório do Abrigo do Menino Jesus - Torres Novas
Podem inscrever-se aqui

3ª Edição do Curso Ser Dirigente de IPSS
Curso “Ser Dirigente de IPSS” objetiva dotar os Membros dos Órgãos Sociais das IPSS e colaboradores nas
seguintes áreas: gestão dos órgãos sociais, gestão das
respostas sociais, gestão dos recursos humanos e gestão estratégica e financeira.
Normas de Participação: http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Normas%20de%20Participa%C3%A7%C3%A3o.pdf
Declaração: http://udipss-porto.org/DocumentosPartilha/Declara%C3%A7%C3%A3o.pdf
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ZzaWRI2CRJ1SpJkRN_qX6nRNuWTIdb5TxO6zuAUMvYBRFw/viewform
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Sessão de apresentação do projeto do Lar
de Idosos de Fernão Ferro

Seminário "Inclusão Social por Via do Desporto”

Dia: 29 de fevereiro, às 11 horas, junto ao terreno onde será construído o equipamento, na
Avenida 10 de Junho, Fernão Ferro.

Dia: 4 de Março de 2020 pelas 9h00-17h00

O projeto do Lar de Idosos da Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão
Ferro foi apoiado pela autarquia do Seixal e irá
integrar 32 quartos com capacidade para 63
camas em estrutura residencial e prestará um
serviço de apoio domiciliário a mais 40 utentes.

Seminário Internacional «O bem-estar subjetivo das crianças em acolhimento»
Dia: 26 de março, das 9h30 às 17h00, na Escola Superior de Educação do Porto
O Seminário apresenta os resultados da investigação cuja finalidade é comparar o bem-estar
subjetivo das crianças que se encontram a viver em famílias de acolhimento, em casas de
acolhimento e na população em geral. O estudo abarca os distritos do Porto, Braga, Viana
do Castelo e Vila Real.
É uma organização do CECCF com o apoio da
IPSS “Mundos de Vida” e da Escola Superior
de Educação do Politécnico do Porto.

O Centro Jovem Tabor em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal tem o prazer de
anunciar e convidar a que terá lugar no anfiteatro da ESE/IPS no.
Pretende-se dar a conhecer intervenções na
área da Inserção Social que utilizem o Desporto como ferramenta para o desenvolvimento e integração social de grupos de risco.
Inscrições via
https://forms.gle/Zr3qXSXecR2gbM1v8

Projeto “Bonecas Eunice para o Mundo”
O Centro de Dia e o Centro de Convívio da
IPSS Centro Comunitário da Quinta do Conde,
vão abraçar em breve o projeto “Bonecas Eunice para o Mundo”, que tem como objetivo entregar cerca de 5000 bonecas a crianças desfavorecidas em países africanos.
Se quiser contribuir para este Projeto pode
fazê-lo de 2 formas: ser voluntário na elaboração de bonecas e/ou doar material necessário
para as mesmas (meias, linhas de coser, linhas de crochet, trapilho, tecidos coloridos).
Para mais informações contactar os Serviços
Administrativos do Edifício Sede.
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Casa do Povo de Abrunheira vence na 1ª prova da taça XCM
A Casa do Povo de Abrunheira venceu na 1ª Prova da Taça XCM que decorreu este fim-de-semana em
Pocariça, Cantanhede.
Nesta décima edição do evento desportivo de BTT, a ABTeam, equipa de ciclismo da casa do Povo de
Abrunheira conquistou o primeiro lugar em Master.
Nesta décima edição do evento desportivo de BTT, a equipa ABTeam, equipa de ciclismo da Casa do
Povo de Abrunheira venceu na categoria master 30 com a magnífica prestação de Dário Pereira, Fábio
Pedrosa que não deu hipóteses à concorrência em master 35,Carlos Coutinho que foi melhor que todos
os outros do seu escalão, master 50, logo seguido de Jorge Faria, tendo Mário Marinheiro assegurado o
“bronze” em master 55.
A prova ficou marcada por alguns contratempos e lesões que impediram alguns atletas de terminarem,
tendo a equipa dedicado estas vitórias a esses atletas com votos de rápidas recuperações.
Ainda assim há mais resultados a destacar, como o 5º lugar de Rúben Mendes em juniores, 5º lugar de
Tiago Dias em master 35, 7º lugares de Tiago Silva em elites, Mauro Grácio em master 40 e Vítor Romão
em betetista, bem como o 8º lugar de Nuno Coutinho em master 35, 10º lugar de Carlos Silva em master
50 e 13º lugar de Fábio Ferreira em elites.

DIVERSOS
Conferência -“Cooperativas de Solidariedade Social: Que Futuro?”
Dia: 13 de março - 9h30 | 17h00, no auditório da CASES
Veja aqui o PROGRAMA . Inscrição online

Lino Maia
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