
 



 

1. No dia 29 de Agosto, com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança
Social, Dr. Agostinho Branquinho, a Santa Casa da Misericórdia de Bragança inaugura a Unidade
de Cuidados Continuados de Bragança e a Piscina coberta do Centro de Educação Especial de
Bragança.

2. No dia 29 de Agosto, com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança
Social, Dr. Agostinho Branquinho, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela inaugura a Unidade
de Cuidados Continuados João Paulo II.

3. No dia 31 de Agosto, com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança
Social,  Dr.  Agostinho  Branquinho,  o  Lar  do  Bom  Caminho  de  Calvão,  Chaves,  inaugura  a
Estrutura Residencial para Idosos (obras de ampliação).

4. No dia 6 de Setembro a Associação Teatro e Construção – ATC - promove o Fórum ATC 2014: um
espaço de transmissão de conhecimentos, reflexão e planeamento. Na sessão de encerramento
serão  homenageados  colaboradores  da  ATC  e  pessoas  que  se  têm  distinguido  na  vida  da
Instituição.

5. No dia 10 de Setembro o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real, Vila
Meã – Amarante, celebra o início das comemorações do seu 10º aniversário. 

6. No dia 20 de Setembro tem início, no equipamento da Quinta da Armada em Braga, a Abertura
das Celebrações Comemorativas dos 50 anos da Fundação da Obra Social do Sagrado Coração
de Maria.

7.  No dia 26 de Setembro o Centro Social das Taipas inaugura a Estrutura Residencial Sénior
“Alcide Flegueiras”.
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é a primeira dedicada ao enve-
lhecimento ativo e saudável. É 
bimensal e gratuita, por enquan-
to existente apenas em formato 
digital. A nossa missão é mostrar 
que a velhice não passa de um 
estado de espírito, promovendo 
um envelhecimento com uma 
melhor qualidade de vida. É gra-
tuita porque achamos que nin-
guém deve ter de pagar, para 
poder ter acesso a informações 
que promovam essa melhor qua-
lidade de vida e um melhor enve-
lhecimento.  
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Portaria n.º 168/2014.     D.R.     n.º 161, Série I de 2014-08-22

Ministérios da Justiça e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Cria a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vendas Novas

Portaria n.º 169/2014.     D.R.     n.º 161, Série I de 2014-08-22
Ministérios da Justiça e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Cria a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Estremoz

 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.161&iddip=20141260
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.161&iddip=20141261


 



 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 
PORTUGUESA. PORTO 
 

MESTRADO EM ECONOMIA SOCIAL 
(6.ª edição) 
 

 

 
Estão abertas, até ao dia 4 de Setembro, as candidaturas à 6.ª edição do Mestrado em Economia Social 
da Católica Porto.  
Embora o curso conte já com um conjunto de candidatos que permitirá assegurar o funcionamento da 
sua 6.ª edição, ainda é possível admitir mais alguns. 
Apesar do valor elevado das propinas, há a possibilidade de acesso a BOLSAS DE ESTUDO 
correspondentes à ISENÇÃO TOTAL ou PARCIAL DE PROPINAS para candidatos com mérito e sem 
possibilidades económicas de pagar essas propinas. Duas destas bolsas são patrocinadas pela Fundação 
Montepio e pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. 
A contrapartida da atribuição destas bolsas é a colaboração num, ou em vários dos cerca de trinta 
projectos em curso na ATES – Área Transversal de Economia Social da Católica Porto que cobrem 
domínios diversos como a formação-acção para organizações de economia social, investigação, 
empreendedorismo social, projectos de desenvolvimento comunitário, cooperação para o 
desenvolvimento e observatório social. 
Como primeiro passo para a formalização da candidatura é indispensável o envio do CV e do formulário 
de candidatura para o seguinte endereço: candidaturas@porto.ucp.pt. Isto não invalida a necessidade 
de serem entregues, desejavelmente nessa altura, ou então mais tarde os restantes documentos que 
são precisos para completar o processo de candidatura. 
O formulário de candidatura está disponível aqui:  
http://www.feg.porto.ucp.pt/user/files/formulario_candidatura_mestrados_2013_mod.pdf 
Quem estiver interessado em saber mais sobre a organização e o funcionamento do curso poderá 
consultar o seu site (http://www.feg.porto.ucp.pt/pt/mestrados/programas-pt/14/economia-social) e 
entrar em contacto com o seu director (amendes@porto.ucp.pt; carvalho.mendes@sapo.pt). 

 



 



 

 

 

 
Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Módulo Calor 
2014 

O Módulo Calor do Plano de Contingência 2014 é um instrumento estratégico que 
tem como objetivo promover a proteção da saúde das populações contra os efeitos negativos 
dos períodos de calor intenso. Para tal, este Plano baseia-se num sistema de previsão, alerta e 
resposta apropriada, sendo ativado no período compreendido entre 15 de maio e 30 de 
setembro de 2014, podendo ser ativado em função das condições meteorológicas verificadas, 
em qualquer altura do ano, antes ou depois do seu período de ativação. 

 Abrir documento ( PDF - 1117  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Algarve 289.098.108 - Funchal 291.098.066 - Lisboa 213.156.265 - Porto 220.992.775 

 



  

O COGUMELO SOLIDÁRIO JÁ ESTÁ À VENDA!  

COMPRE PRODUTOS COGUMELO SOLIDÁRIO… INVISTA EM SI, INVISTA EM TODOS!  

 

  

 

 

Saiba quais os pontos de venda em www.alberguesporto.com  
      
   
   
   
   
   
 

 

 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Estão abertas as candidaturas até ao dia 12 de setembro de 2014. para 
financiamento de projetos de "Literacia em Saúde - Inovar em saúde", cujo 
conteúdo se adeque à temática “Os Cidadãos e a Saúde: Melhorar a 
Informação, Melhorar a Decisão”. 

Podem candidatar-se a este concurso instituições públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, legalmente reconhecidas. 

Mais informações: 

Programa Gulbenkian Inovar em Saúde: saude@gulbenkian.pt 

Regulamento e submissão de candidaturas, até 12 de Setembro, em 

http:/ /www.gulbenkian.pt/ Institucional/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=5042 
 

 

 



 

 

As candidaturas decorrem até 15 de Agosto de 2014 

Entre os objetivos do Troféu Português do Voluntariado 
destacam-se: 

-Beneficiar pessoas que se encontrem em situação ou de risco de 
pobreza e apresentem dificuldades de cobertura das suas 
necessidades básicas ou se encontrem em situação ou risco de 
exclusão social; 

-Apoiar e incentivar atividades artesanais que estejam em vias de 
desaparecimento; 

-Promover a defesa do meio ambiente; 

-Promover atividades educacionais para crianças e jovens; 

-Propiciar a divulgação das boas práticas no voluntariado, a nível 
nacional e internacional, na expetativa de que os projetos 
apresentados e selecionados possam ser replicados ou constituir 
incentivo para novos projetos em áreas afins. 

Para mais informações: informacpv@gmail.com 
Confederação Portuguesa do Voluntariado 
Av. Júlio Dinis n.º23, 1º esq. 1050-130 Lisboa 
 

 

 
Prorrogação do prazo de candidaturas para o Troféu Português do  Voluntariado,

até 15 de Setembro

 

 

Can d i d at u r as ab er t as p ar a a 

co m p et i ção  "Cap i t al  Eu r o p eia d o  

Vo lu n t ar iad o " at é 3 0  d e Set em b r o  

O Centro Europeu de Voluntariado (CEV) 

mantém abertas as candidaturas para a 

segunda edição da competição "Capital  

Europeia do Voluntariado", a té  d ia 30 de 

Set embro. Esta competição tem o propósito 

de reconhecer o trabalho desenvolvido na 

área do Voluntariado, por municíp ios de toda 

a Europa. Na primeira ed ição a cidade 

vencedora foi Barcelona. As candidaturas 

devem ser apresentadas através do site 

do CEV. 
 

 

 



7ª Edição do Concurso Cartaz 3 de dezembro/2014
O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., lançou a 7ª edição do Concurso “Cartaz 3 de Dezembro / Dia

Internacional das Pessoas com Deficiência”, cujo prémio tem um valor pecuniário de 500 euros.

Este concurso tem por objetivo premiar o trabalho gráfico que melhor represente a mensagem subjacente à

comemoração deste dia, nomeadamente celebrar os direitos das pessoas com deficiência e sensibilizar a

sociedade para combater os preconceitos e obstáculos que impeçam estes cidadãos de exercer os seus

direitos e participar ativamente em todos os aspetos da vida política, social, económica, cultural e artística.

A fase de  candidatura  decorre  até  30  de  setembro  de  2014. Consulte  e  divulgue  o  Regulamento  do

Concurso

 

 
ANÚNCIO DE ABERTURA 

PRÉMIO IGUALDADE É QUALIDADE 

 

PERÍODO DE CANDIDATURA – Até 30 de setembro de 2014 

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e a Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE) informam que o prazo para a entrega de candidaturas ao PRÉMIO 
IGUALDADE É QUALIDADE, 11ª Edição, decorre até 30 de setembro de 2014. 

O PRÉMIO IGUALDADE É QUALIDADE destina-se a distinguir empresas e outras entidades 
empregadoras com políticas exemplares nas áreas da igualdade entre mulheres e homens, no 
trabalho, no emprego e na formação profissional e da conciliação entre a vida familiar e 
profissional, bem como com boas práticas empresariais de prevenção e combate à violência 
doméstica e de género. 

As candidaturas são efetuadas mediante apresentação de Formulário de Candidatura, 
cujo modelo se encontra disponível nos sítios da CITEwww.cite.gov.pt e da 
CIG www.cig.gov.pt, acompanhado da totalidade dos documentos nele referidos. 

A apresentação da candidatura deve ser efetuada por correio, sob registo e com aviso de 
receção, para o endereço: CITE – Prémio Igualdade é Qualidade - Rua Viriato, 7 – 1º a 3º - 
1050-233 Lisboa, até ao termo do prazo fixado. Pode também ser entregue pessoalmente 
no mesmo endereço, entre as 09h00 e as 18h00. 

  

INFORMAÇÕES: 

CITE 
Rua Viriato, 7 - 1º a 3º - 1050-233 LISBOA 

Tel.: 217 803 700 - Fax: 213 104 661 
E-mail: geral@cite.pt 

  

http://www.inr.pt/content/1/1145/cartaz-de-dezembro
http://www.inr.pt/content/1/1145/cartaz-de-dezembro


 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Candidatura Projetos 2014 

Abrace esta missão e leve um sorriso a quem mais precisa! 
Podem participar neste concurso todas as entidades coletivas sem fins lucrativos e as entidades 
públicas prestadoras de cuidados de saúde que integrem o Serviço Nacional de Saúde, cujos 
projetos se insiram no âmbito da melhoria das condições de vida de crianças e seniores e da luta 
contra a fome. De entre os vencedores, será distinguido pelo menos um projeto por cada distrito 
concorrente. 

Envie a sua candidatura, até 15 de outubro 2014 para: missao.sorriso@sonaemc.com. Os 
Projetos Vencedores serão conhecidos no primeiro trimestre de 2015. 
Para esclarecimento de dúvidas ligue 21 982 25 92. 

 
 

 



 



         

 



 



Lino Maia
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