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Fundação EDP promove acesso a veículos 100% 
elétricos a entidades do setor social 

A Fundação EDP vai promover o acesso a veícu-
los 100% elétricos a instituições do setor social. O 
programa tem como principal objetivo promover a 
redução da pegada carbónica do terceiro setor, 
criar condições para uma poupança efetiva para 
as entidades e ao mesmo tempo fomentar o co-
nhecimento sobre a mobilidade elétrica e a sua 
relevância para um planeta mais sustentável. 

» Regulamento 
» Perguntas frequentes 
Formulário de candidatura disponível a partir de 20 
de junho 
Candidaturas abertas até 31 de julho. 
Contacto para eventuais esclarecimentos: fun-
dacaoedp.inovacaosocial@edp.com 
 

 

Guia Prático I Abono de Família 
para Crianças e Jovens 

O guia pode ser consultado aqui 

 
 
 
 
 

 
Ciclo de Debates 
A Importância  
Económica e Social das 
IPSS  
em Portugal 
 
As Uniões Distritais das 
Instituições Particulares 
de Solidariedade Social 
de Setúbal, Lisboa e 
Santarém, com o obje-

tivo de valorizar “a importância económica e social 

das IPSS em Portugal” vão promover um Ciclo de 
Debates. 
O primeiro de três debates, será organizado pela 
UDIPSS de Setúbal e terá lugar no dia 5 de julho 
no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal 
pelas 9:30h, com a temática “O empobreci-
mento da sociedade e o papel das IPSS”. 
Programa e + Info aqui 
Entrada livre. 
 
 
 
 
 

 
Webinar subordinado ao 
tema “A intervenção em 
CAD em contexto prisional: 
20 anos e depois?” 
 
Dia: 30 de junho, às 18h00. 
O Centro de Solidariedade 

de Braga / Projecto Homem celebra, em 2022, o 
20º aniversário do Programa Livre de Drogas em 
Meio Prisional, no Estabelecimento Prisional e Re-
gional de Braga e Guimarães.  
Neste encontro pretende-se debater e refletir 
acerca da interseção entre a justiça e a saúde, no 
âmbito dos comportamentos aditivos e dependên-
cias, em contexto prisional, bem como discutir 
perspetivas de futuro para a capacitação e empo 
deramento das pessoas em situação de reclusão, 
que promovam o desenvolvimento pessoal e con-
duzam a uma interação social tendente à autono-
mia. 
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do 
seguinte link: https://us06web.zoom.us/webi-
nar/register/WN_DsCUQUunRWyZxybUb-gT_w 
 
 
 
Lançamento da 2.ª edição do Guia das Exigên-
cias em Estabelecimentos de Apoio social e 
IPSS 
Este evento de iniciativa da iniciativa da UNITATE 
e a KGSA Advogados, através da Social Mais Edi-
ções acontecerá em Faro, no Campus da Penha 
da Universidade do Algarve. 
Inscrições: https://unitate.type-
form.com/to/xzcuhTjY 

https://www.fundacaoedp.pt/pt/node/15476
https://www.fundacaoedp.pt/pt/node/15476
https://www.fundacaoedp.pt/sites/edpmaat/files/2022-06/Regulamento_%20Mobilidade%20Solidaria%20Fundacao%20EDP.pdf
https://www.fundacaoedp.pt/sites/edpmaat/files/2022-06/Regulamento_%20Mobilidade%20Solidaria%20Fundacao%20EDP.pdf
https://www.fundacaoedp.pt/sites/edpmaat/files/2022-06/Perguntas%20Frequentes%20Mobilidade%20Solidaria%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20EDP.pdf
mailto:fundacaoedp.inovacaosocial@edp.com
mailto:fundacaoedp.inovacaosocial@edp.com
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14407028/4001_abono_familia_criancas_jov/c85a98df-0b56-4421-8268-05a55c0c0c8c
https://udipssdesetubal.org/ciclo-de-debates/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DsCUQUunRWyZxybUb-gT_w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DsCUQUunRWyZxybUb-gT_w
https://unitate.typeform.com/to/xzcuhTjY
https://unitate.typeform.com/to/xzcuhTjY
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A Associação de Apoio à 
Criança do Distrito de 
Castelo Branco, é uma 
IPSS que apoia Jovens e 
Adultos, com idades supe-
riores aos 16 anos, com 
Deficiência e Doença 
Mental, na valência de 
CACI e Lar Residencial, 
com sede no distrito de 
Castelo Branco. 

 

 

 

 

Este ano temos o prazer de anunciar, agora ao 
vivo, mais um espetáculo de Teatro e Dança “O 
Corcunda de Notre Dame", no dia 02 de julho pe-
las 14h, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. 
Vamos, mais uma vez, dar a oportunidade, aos 
nossos utentes de mostrarem o seu talento e, ao 
mesmo tempo, comemorar os 26 anos da AACCB. 
É necessário adquirir bilhete gratuito, para garantir 
o seu lugar. Estes bilhetes estão disponíveis na 
nossa sede "Centro de Acolhimento e Reabilitação 
Arca de Noé" e no Cine Teatro Avenida. 
 
 
 
 
 
 

Dia Internacional das Cooperativas 2022 

A cerimónia oficial vai decorrer no dia 1 de julho, das 10h00 às 13h00, na Gare 
Marítima da Rocha do Conde de Óbidos – Auditório. 
 
+ Info aqui 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Lino Maia 

 
 

 DIVERSOS 

https://www.cases.pt/DIC2022/

