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A cidade de Viana do Castelo será no dia 24 de Setem-
bro de 2022, a anfitriã da XV FESTA DA  SOLIDARIEDADE. 
 
A anteceder esta Festa, a CHAMA DA SOLIDARIEDADE vai 
percorrer, entre os dias 21 e 24, todos os concelhos 
deste distrito. 
 
Esta iniciativa tem como objectivo a promoção e divul-
gação da SOLIDARIEDADE através dos seus agentes di-
namizadores – as IPSS – e proporcionar o envolvimento 
das Instituições, dos seus utentes, dos seus colaborado-
res e da população em geral, numa jornada que se pre-
tende de festa e de fraternidade e que proporcione uma 
relação mais próxima entre as instituições, os seus 
utentes e as famílias que acreditam nos nossos serviços. 
 
Esperamos de todos o maior empenho nestas iniciati-
vas, divulgando e participando, como forma de mos-
trarmos a todo o país a realidade social e solidária que 
constituem as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Dia Do Roupeiro 

 

29 e 30 agosto | Casa das Glicínias | 10h às 12h30 e 
13h30 às 15h30 
 

Doação de roupas, calçado e acessórios usados, em bom es-
tado, para adultos e crianças em situação de carência eco-
nómica 

Contactos: 22 557 37 40 | centrocomunitario@benefica-

previdente.com 

 
 
 
 
 
 

Este ano o Centro Nuno Belmar 
da Costa retomará a sua partici-
pação na 41.ª Corrida do Tejo, 
através da equipa Corremos soli-
dários pelo Centro Nuno Belmar 
da Costa – APCL , graças ao apoio 
da Câmara Municipal de Oeiras e 
da iniciativa do nosso grupo 
amigo colaboradores da Jeró-
nimo Martins.  
 Assim, vimos por este meio dar 

a conhecer a oportunidade de participar na Corrida do Tejo, 
no dia 18 de Setembro, de uma forma diferente, acompa-
nhando os nossos utentes a correr ou a andar, proporcio-
nando-lhe uma experiencia diferente.  
O custo da inscrição é de 15€ e reverte na totalidade para o 
Centro Nuno Belmar da Costa – APCL. 

Venha Correr/ Caminhar connosco… 

Corremos solidários pelo Centro Nuno Belmar da Costa – 
APCL 
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Aviso de abertura de concurso - N.º 03/C03-i01/2022 

 

Candidaturas abertas de 15 de setembro a 14 de ou-
tubro de 2022 (até às 17:59:59) 

Documentos de Apoio e Contactos em: 

Portal da Segurança Social: 

https://www.seg-social.pt/prr-plano-de-recuperacao/ 
Portal do PRR: 
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 As candidaturas estão abertas até ao dia 18 

de outubro de 2022 
 

Saiba mais aqui

 

 

 

 

 

 
 

O curso de Gestão de 
Organizações da 
Economia Social, 
promovido pela CA-
SES – Cooperativa 
António Sérgio para 
a Economia Social, 
compreende o de-
senvolvimento de 8 
módulos formativos 

num total de 147 horas de formação, e no âmbito da pre-
sente edição do curso,  existem vagas disponíveis para a úl-
tima ação de formação a iniciar este ano, pelo que há condi-
ções de rececionar novas inscrições. 
- Informações gerais sobre o Curso, Programa de Formação, 
Cronograma e Formulário de Inscrição aqui  
Observações: 
- As vagas são preenchidas pela ordem de receção das ins-
crições; 
- Sobre o estado quanto à disponibilidade de vagas ou para 
mais informações: formacao@cases.pt ou através do 210 
436 875; 
- As inscrições devem ser enviadas para cases@cases.pt 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Associado à ce-
lebração do 29.º 
aniversário da 
Animar, é com 
grande satisfa-
ção que a Ani-
mar — Associa-
ção Portuguesa 
para o Desen-
volvimento Lo-
cal o/a convida a 
participar na pri-

meira celebração do Dia do Desenvolvimento Local, que de-
corre no próximo dia 16 de setembro, a partir das 9h00, no 
auditório da Fundação EDP, assinalado pela realização da 
Conferência “Inovação Social, para quê? — o Desenvolvi-
mento Local enquanto Setor de Inovação na Economia So-
cial”. 
 
 Inscrições e informações, aqui 
 
 
 
 

LINO MAIA
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https://www.seg-social.pt/documents/10152/18884172/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_Comunidades-Insercao-e-Habitacao-Colaborativa.pdf/3b3fa2fa-2d51-42a8-a4c0-ee7418ae41f4
https://www.seg-social.pt/prr-plano-de-recuperacao/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/
https://www.inr.pt/noticias/-/journal_content/56/11309/756362
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