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Nota Introdutória

O que é que as Instituições de Solidariedade Social andam a fazer? Como o fazem? Quando e onde? Com quem e para quem? No portal Diretório Sector 3,

encontramos uma resposta cabal, porque ela é dada pelas próprias instituições, a todo o instante.

Hoje, contando com 85 Entidades aderentes, sediadas de norte a sul do país, a operarem nas mais diferentes áreas de atividade, sob várias formas jurídicas e

distintas dimensões, esta é uma plataforma já suficientemente plural para que possa ser aceite como uma legítima amostra do Terceiro Sector. E quis o destino

que ao Diretório Sector 3 aderisse um leque de Entidades de notável qualidade, porventura acima da média, a julgar pela relevância do papel que

desempenham em suas comunidades, tantas vezes premiado por proeminentes fundos de filantropia estratégica e de investimento social.

Diariamente, através do nosso serviço noticioso, vamos acompanhando o que se passa no terreno. Deste trabalho de permanente prospeção realizado ao longo

de todo o primeiro semestre deste ano, resulta a identificação de um total de 562 intervenções protagonizadas por estas Entidades. No presente documento,

segmentamos tais intervenções por classes características da atividade regular deste tipo de organizações. Por fim, selecionamos algumas delas, tidas como

práticas de referência a merecerem ser examinadas e eventualmente replicadas.

Importa salientar que este levantamento, não obstante ser bastante amplo, de modo algum pode aspirar a ser exaustivo face ao todo sucedido no período em

análise; e ainda que os casos de boas práticas não se esgotam nas intervenções aqui selecionadas e apresentadas nas tabelas por ordem cronológica.

Uma última palavra de infinito reconhecimento a todas as Entidades-Membros do Diretório Sector 3, pela sua confiança nos nossos préstimos.

Pedro Aragão Morais

http://diretorio.sector3.pt/
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Observações

Parte preponderante do esforço de comunicação das Entidades concentra-se em ações de Informação e Sensibilização, tais como, seminários e 

congressos, colóquios e debates, assim como divulgação pública de artigos e notícias da sua especialidade.

A segunda classe de intervenção mais frequente diz respeito a atividades de Angariação de Fundos em sentido lato, nomeadamente, 

crowdfunding, campanhas solidárias de marcas comerciais, organização de eventos culturais e recreativos, venda de produtos e serviços e outras.

A Formação e Workshops por um lado, mais a Oferta de Emprego por outro, com 48 e 45 intervenções identificadas, respetivamente, 

refletem a superior relevância que os Recursos Humanos assumem para o desenvolvimento de um sector que é de mão-de-obra intensiva.

A relativamente pequena proporção de ações de Voluntariado identificadas, é consentânea com a falta de gestão profissional das organizações 

nesta área e com o muito que ainda está por fazer neste campo em Portugal.  

O número de casos identificados nas classes Negócio Social e Novos Projetos deve ser considerado mais significativo do que à primeira 

vista possa parecer, na medida em que a presente análise diz respeito a um período de apenas 6 meses de atividade.
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Produtos e Serviços

PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Mundo A Sorrir Centro de Apoio à Saúde Oral (C.A.S.O.).

Com o objetivo de promover a reinserção social das populações socioeconomicamente 

fragilizadas, a Mundo A Sorrir disponibiliza o acesso a tratamentos médico dentários e 

apoio psicossocial através de uma clínica dentária, onde já realizou 55.194 tratamentos.

Fundação Infantil Ronald 

McDonald
Espaço Familiar Ronald McDonald

O Espaço Familiar Ronald McDonald já apoiou gratuitamente 428 famílias com crianças 

em tratamento no Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria. 

Novamente
Banco de Empréstimo de Produtos de 

Apoio

Destinado a pessoas com dano cerebral adquirido e procura-se dar solução rápida e 

sem burocracias no acesso a produtos de apoio e incentivar a reutilização. Objetivo: dar 

nova vida aos produtos de apoio que deixaram de ser úteis aos seus utilizadores e 

entregá-los a quem mais precisa no momento.

Associação Ipsum Home Consultoria – Dividas

Com a crise económica foram muitas as famílias que ficaram endividadas graças aos 

inúmeros créditos que contraíram. Suportar as várias prestações mensais torna-se um 

grande desafio financeiro que nem sempre é bem sucedido. A consolidação de dívidas 

pode ser uma solução válida que permite a agregação de todos os créditos num só, 

existindo assim uma prestação mensal mais baixa que permitirá uma melhor gestão do 

orçamento. Fale connosco! Marque a sua reunião."

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6242-marcelo-rebelo-de-sousa-visitou-os-sem-a
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6246-espaco-familiar-ronald-mcdonald
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6293-banco-de-emprestimo-de-produtos-de-apoio
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6331-consultoria---dividas
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Produtos e Serviços

PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Centro Social Paroquial de 

Pinhal Novo
Boutique Amiga

A Boutique Amiga surge numa lógica de diminuição de carências e necessidades pelo 

incremento da dignificação de respostas de apoio social. Deste modo, pretendemos 

minorar carências materiais, como roupa, calçado, brinquedos, utensílios domésticos, 

permitindo aos beneficiários a possibilidade de assumirem um papel activo, na escolha 

do material exposto.

Assistência Paroquial de Santos-

o-Velho
Festas de Anos

A Assistência tem à disposição o recreio e outras salas para a organização de festas de 

crianças. Temos um espaço exterior fantástico e o seu filho terá a melhor festa de 

sempre!

APCD - Associação Portuguesa 

de Crianças Desaparecidas
MIÚDOS NO RADAR

app para alerta de desaparecimento de uma criança. A app Miúdos no Radar pode ser 

descarregada por todos os utilizadores de aparelhos de telemóvel Iphone 4 ou 5. Esta 

aplicação permite ao utilizador (pais, professores, educadores, gusrdiões) lançar um 

alerta de desaparecimento de uma criança diretamente para o servidor do Comando de 

Operações da Guarda Nacional Republicana e para a APCD.

CRESAÇOR
INCUBAÇOR integra Rede de 

Incubadoras de Empresas dos Açores

a INCUBAÇOR passou a integrar a Rede de Incubadoras de Empresas dos Açores, sob 

gestão da SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores. Este 

reconhecimento vem complementar a acreditação da CRESAÇOR como entidade 

abrangida pelo “Vale Incubação Açores”.

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6352-boutique-amiga
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6354-festas-de-anos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6359-miudos-no-radar
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6375-incubacor-integra-rede-de-incubadoras-de
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Produtos e Serviços

PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Causas XXI Afterschool

O afterschool é um projeto da associação Causas XXI, especializado na dinamização 

de salas de estudo do 2º e 3º ciclos em escolas da rede pública de ensino em Portugal. 

A missão do projeto é contribuir para o sucesso educativo dos seus alunos, 

apresentando a todos os pais uma solução global e exigente de sala de estudo, de 

forma a conciliar a vida profissional com os horários escolares dos seus filhos.

CDI Portugal ABC.PLAY

ABC.PLAY disponível na Apple Store e Google Play!!!!  A primeira solução do Apps for 

Good a ser desenvolvida comercialmente por um dos nossos parceiros: Associação 

DNS.PT. Há ainda uma outra app a caminho, por isso, fiquem atentos!

CADIn - Neurodesenvolvimento

e Inclusão

ORIENTAÇÃO ESCOLAR E 

PROFISSIONAL

A escolha de uma carreira profissional é uma etapa muito importante e que pode ser 

determinante do percurso de vida. Por isso, deve ser uma escolha informada, 

consciente e fundamentada. Se por um lado é essencial identificar os próprios 

interesses, capacidades e aptidões, por outro a escolha não pode ser realizada sem 

conhecer as oportunidades formativas e profissionais existentes.

Associação Salvador Ação Qualidade de Vida 2019

Faltam 10 dias para fecharem as candidaturas. Este projeto da Associação Salvador 

dispõe de 130 mil euros para apoiar pessoas com deficiência motora em: Obras em 

Casa, Criação do próprio Negócio, Formação e Emprego, e também para 

Equipamentos Desportivos.

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6380-afterschool
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6412-abcplay
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6414-orientacao-escolar-e-profissional
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6417-acao-qualidade-de-vida-2019
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

ENCONTRAR+SE Projeto “Manicómio”

“Conheça o projeto "Manicómio" - uma galeria de arte que promove trabalhos de artistas com 

doença mental. Este espaço na comunidade pretende substituir o preconceito pelo 

reconhecimento de pessoas com experiência de um problema de saúde mental, lutando 

contra o estigma logo desde a escolha do nome.”

CRESCER - Associação de 

Intervenção Comunitária
Projeto É UMA CASA

O nosso Projecto É UMA CASA, Lisboa Housing First integrou mais uma beneficiária, a M. sai 

assim da situação de sem-abrigo em que se encontrava há vários anos.”

Comunidade Vida e Paz Grupos Terapêuticos

Para fazer face à problemática das adições, com prioridade a pessoas em situação de sem-

abrigo. Porque sabemos que a evolução positiva de um tratamento está relacionada com a 

participação das famílias, o nosso Centro de Fátima irá realizar mensalmente grupos 

terapêuticos e intervenção em famílias com os seus utentes.

Fundação ADFP Semana do Ambiente
O Parque Biológico da Serra da Lousã vai comemorar vários dias relacionados com o 

ambiente: Dia da Agricultura, Dia da Árvore, Dia da Água, Dia da Meteorologia.

Associação Ipsum Home CONSULTORIA em Matosinhos

Todas as quartas-feiras, recebemos pessoas e famílias endividadas de forma a ajudar cada 

uma delas a resolver todas as suas situações sem recurso a meios mais graves, evitando o 

envio de processos para agentes de execução e de tribunais.

Chapitô Escola de Circo INSCRIÇÕES ABERTAS para o ano lectivo 19/20! Provas de acesso em breve.

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6445-projeto-manicomio
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6446-projeto-e-uma-casa
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6449-grupos-terapeuticos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6453-semana-do-ambiente
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6454-consultoria-em-matosinhos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6740-inscricoes-abertas-para-o-ano-lectivo-19
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Centro Social da Legião da Boa 

Vontade
Recolha de alimentos

Os voluntários da LBV estão a realizar uma recolha de alimentos para os Programas 

Socioeducativos da instituição, no Pingo Doce da Portela da Azóia, Lisboa.

Centro de Solidariedade Social 

Nossa Senhora da Luz
À conversa com …

Já decorreram 2 sessões deste projeto dinamizado pela Diretora da Área Cultural e Eventos 

do CSSNSL, Rosa Cardoso, uma iniciativa que tem sido muito acarinhada pelos idosos e que 

lhes tem proporcionado momentos de pura felicidade.

APCD - Associação Portuguesa 

de Crianças Desaparecidas
Kit ADN Como usar. Já está disponível online

Fundação LIGA
OED – Operação de Emprego para 

Pessoas com Deficiência

A OED é um serviço, gratuito, que se dedica à integração profissional de pessoas com 

deficiência, prestando serviços de assessoria às empresas, em todo o processo de 

contratação e colocação de trabalhadores com deficiência."

Cozinha com Alma Ao comprar está a ajudar

A Cozinha com Alma é um take-away social aberto ao público, que apoia e capacita famílias 

em dificuldades financeiras temporárias. O lucro gerado a partir das refeições vendidas ao 

público geral permite financiar o programa Bolsa Social e suportar os custos operacionais da 

organização.

Associação QE- Uma nova 

linguagem para a Incapacidade
Creche Sempre em Flor

A Experiência de Integração Socioprofissional QE que decorre na Creche Sempre em Flor 

tem possibilitado à cliente QE aqui integrada colocar à prova as suas competências sociais, 

comunicacionais e relacionais e ampliar a sua rede social de suporte. 

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6456-recolha-de-alimentos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6457-a-conversa-com
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6482-kit-adn
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6493-oed---operacao-de-emprego-para-pessoas-c
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6495-ao-comprar-esta-a-ajudar
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6504-creche-sempre-em-flor
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Pais-em-Rede, Associação Grupo de Apoio Emocional

Terminou em Almada o COR - nível II do projeto Oficinas de Pais. Em breve haverá a entrega 

de diplomas aos participantes. Pode inscrever-se no Nível I - Grupo de Apoio Emocional -

através do nosso site

Associação Salvador Apoio ao Emprego

Recrutamento para empresa em Lisboa. Façamos o teste: Tem deficiência motora; 

Vive na grande Lisboa; Tem conhecimento de línguas. Se respondeu "SIM" a tudo, então hoje 

é o dia de se inscrever no projeto de Apoio ao Emprego da Associação Salvador

Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento

Centro de Recursos para a Inclusão 

Profissional

O CRIP da A2000 pretende promover a integração socioprofissional das pessoas  com 

deficiência ou incapacidades (jovens e adultos) que, evidenciando capacidades produtivas, 

têm dificuldade na inserção no mercado de trabalho

CooLabora - Intervenção Social Presente para o Futuro

O projecto Presente para o Futuro tem como objectivo reduzir o insucesso e o abandono 

escolar das crianças ciganas através de um plano integrado e inovador de intervenção 

simultânea junto da comunidade cigana e da comunidade educativa do Tortosendo.

Associação Paralisia Cerebral 

Odemira
Projecto “Equitação para tod@s”

APCO agradece reconhecidamente a todas as pessoas que votaram na sua causa/projeto. 

Este ano a APCO candidatou o projeto: Equitação para tod@s, tendo ficado em primeiro 

lugar.

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6513-grupo-de-apoio-emocional
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6523-conhecimento-de-linguas
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6533-centro-de-recursos-para-a-inclusao-profi
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6588-presente-para-o-futuro
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6803-projecto-equitacao-para-tods
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Oikos - cooperação e 

desenvolvimento
Ciclone Kenneth no norte de Moçambique

A Oikos distribuiu mais de 28 toneladas de alimentos nos últimos 2 dias em Moçambique por 

via aérea com apoio do World Food Programme em Nhamatanda, Macorococho. Enquanto 

esta operação aérea decorria, a Oikos, em coordenação com o parceiro local CEFA, 

assegurava a distribuição alimentar a mais 427 famílias por via terrestre.

Centro de Paralisia Cerebral de 

Beja
EQUITAÇÃO com Fins Terapêuticos

A utilização do cavalo como mediador terapêutico em psicomotricidade, pode ser um 

importante potenciador de aquisições a nível neuromotor, psicomotor, educacional, emocional 

e relacional. Marque uma primeira sessão gratuita.

Mulher Século XXI 
Linha de Apoio à Vítima Idosa de 

Violência Doméstica

O serviço SOS Pessoa Idosa, da Fundação Bissaya Barreto, registou 317 pedidos de 

ajuda/contactos, em 2018. 70% dos agressores são familiares das vítimas e metade são filhos 

e filhas

AFACIDASE Snoezelen
A sala de Snoezelen é uma sala multi-sensorial que tem como objetivo a estimulação dos 

cinco sentidos e/ou a diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão.

Fundação Rui Osório de Castro
PIPOP – Portal de Informação Português 

de Informação Pediátrica

Já conhece o nosso glossário? Venha descobri-lo e perceber o significado de muitos dos 

termos utilizados na área da oncologia pediátrica!

CERCICA 
CerMov - Atividades Terapêuticas e 

Motoras

A partir de hoje, quem já é cliente da CerMov - Atividades Terapêuticas e Motoras, Cercica

pode fazer a sua reinscrição para a próxima época 2019-2020. As inscrições para novos 

clientes abrem dia 3 de julho.

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6613-ciclone-kenneth-no-norte-de-mocambique
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6629-equitacao-com-fins-terapeuticos-em-beja
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6669-queixas-por-violencia-sobre-idosos-aumen
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6716-snoezelen
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6728-glossario
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6780-cermov---atividades-terapeuticas-e-motor
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Fundação ADFP Imagiologia no Hospital Compaixão

O hospital Compaixão de Miranda do Corvo irá dispor de quatro valências da Imagiologia Clínica 

(TAC, Radiologia, Mamografia e Ecografia). O Hospital Compaixão, em fase de conclusão das 

obras, poderá estar totalmente equipado e pronto a funcionar em finais de Fevereiro de 2019. O 

Hospital Compaixão terá 54 camas, bloco cirúrgico com duas salas, garantindo um serviço de 

qualidade, mais humanizado e com maior rapidez de resposta de que um grande hospital público. 

Fundação AFID Diferença Prémio Dr.ª Maria Lutegarda

"Criado em memória da antiga Diretora da Fundação AFID Diferença Dr.ª Maria Lutegarda, este 

prémio dedicado à Investigação Científica na área da Reabilitação, visa estimular e mobilizar 

investigadores, estudiosos, técnicos e a comunidade académica em geral, para a criação e 

desenvolvimento de trabalhos de investigação e de inovação sobre a reabilitação e intervenção 

junto de pessoas com deficiência.

ARCIL Lançamento do projeto IMPACTO+

O Impacto+ é um projeto de apoio ao desenvolvimento, que pretende atuar em áreas como: 

prevenção e intervenção precoce, promoção da saúde, apoio especializado ao sucesso escolar, 

educação parental e aconselhamento familiar.

Pais-em-Rede, Associação
Inauguração da “Nova Casa” Núcleo 

Pais-em-Rede de Aveiro

É chegada a hora de partilhar com todos, amigos, beneméritos e comunidade em geral, duas das 

últimas grandes conquistas alcançadas pelo núcleo de Aveiro: um novo espaço e a aquisição de 

uma viatura de 9 lugares.

Novos Projetos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6222-imagiologia-no-hospital-compaixao
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6243-premio-dra-maria-lutegarda
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6287-lancamento-do-projeto-impacto
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6436-inauguracao-da-nova-casa-nucleo-pais-em-
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CDI Portugal Projeto “Muda na Escola”

Por uma cidadania digital ativa em Portugal. á arrancou a primeira aula do programa Muda na 

escola que aconteceu na Escola Secundária Aurélia de Sousa no Porto. Parabéns aos seniores, 

aos jovens alunos voluntários e aos professores! A partir de hoje será possível a qualquer adulto ou 

sénior ir a uma escola secundária aprender a usar a internet. Basta marcar presença através do 

número de telefone 800 913 014.

Associação de Paralisia 

Cerebral de Viseu - APCV

Centro de Apoio à Vida, Independente 

– CAVI

Cerimónia de lançamento. Esta apresentação oficial do CAVI, para além de contar com a presença 

dos mencionados anteriormente, contou ainda com a presença de várias entidades de cariz social, 

clientes das diferentes respostas sociais da APCV e potenciais destinatários.

Apoio à Vida Novo Centro de Atendimento

A funcionar desde 17 de janeiro, no Centro Comunitário de Arcena (Alverca do Ribatejo), conta com 

a presença de duas técnicas de apoio social. As utentes podem aceder ao serviço através de 

atendimento telefónico ou presencial, sendo o acompanhamento posterior realizado no domicílio, 

visando o desenvolvimento de competências pessoais, parentais ou sociais ou sessões de grupo (a 

iniciar)

APSA - Associação Portuguesa 

de Síndrome de Asperger
Programa Empregabilidade

O banco Santander Portugal assinou hoje a carta compromisso da rede de empresas receptivas da 

APSA. É com enorme satisfação que assinalamos este momento de compromisso com esta 

entidade, que é a Primeira da rede e do Programa Empregabilidade da APSA, a colocar dois jovens 

como efetivos nos seus Quadros.

Novos Projetos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6458-projeto-muda-na-escola
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6473-centro-de-apoio-a-vida-independente---ca
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6507-novo-centro-de-atendimento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6535-programa-empregabilidade-da-apsa
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CooLabora - Intervenção Social Projeto “Rasgar Silêncios” 

O “Rasgar Silêncios” com uma duração de 34 meses tem como objetivo trabalhar com 

sobreviventes de  violência doméstica através de de narrativas autobiográficas. O projeto conta com 

a pareceria do Município da Covilhã, da Quarta Parede e da Universidade da Beira Interior e é 

financiado pelo programa Cidadãos Ativ@s, dos EEAGrants, gerido pela Função Calouste 

Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

Centro de Educação Especial 

Rainha D. Leonor
Yes, Week-end!

Apoiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação, o CEERDL vai desenvolver o projeto Yes, Week-

end! Uma aposta na autonomia, treino sistematizado e generalização de competências em 

particular em períodos de menor apoio, como fins-de-semana, finais de dia e férias institucionais.

Fundação CEBI
Inauguração do edifício do Ensino 

Secundário

A abertura desta oferta educativa concretiza a realização de mais um “sonho” do principal 

impulsionador da Fundação CEBI. Foi, assim, alargada a oferta educativa do Colégio, permitindo 

aos alunos completarem a escolaridade obrigatória desde o Berçário até à entrada para a 

Universidade, assente num Projeto Educativo Global, Inclusivo e Inovador

Novos Projetos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6595-projeto-rasgar-silencios
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6630-yes-week-end
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6808-homenagem-a-jose-alvaro-vidal
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Associação QE Causa “Para um Inverno mais acolhedor”
Durante o mês de janeiro, a causa da Associação QE “Para um Inverno mais acolhedor” 

encontra-se a votação junto dos associados do Movimento 1 Euro.

Operação Nariz Vermelho
Recrutadores de Sorrisos para integrar a 

campanha Face-to-Face

O Face to Face é um método de angariação de fundos através da abordagem de 

pessoas na rua com o intuito de informar sobre o trabalho da Operação Nariz Vermelho 

e com o objetivo de recrutar novos Doadores Regulares para a causa da Operação 

Nariz Vermelho.

Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral de Faro
Donativos via Tribunal Sabia que pode decidir ajudar-nos pagando uma multa?

Associação MIMAR Ao ligar está a ajudar a Mimar Ligue para 760 30 20 10. Custo da chamada é de 60 cêntimos mais IVA

Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento 
Projeto "SEMPRE EM MOVIMENTO" No Crowdfunding do Novo Banco

Angariação de fundos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6257-movimento-1-euro
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6276-recrutamento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6328-donativos-via-tribunal
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6332-ao-ligar-esta-a-ajudar-a-mimar
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6334-projeto-sempre-em-movimento
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Associação Vale de Acór Apoie a nossa causa

A sua ajuda faz a diferença. São também os nossos Associados, Benfeitores e Mecenas que 

viabilizam em grande parte o desenvolvimento de novos projectos, fundamentais para darem 

resposta aos desafios que vão surgindo no âmbito do acompanhamento e tratamento das 

dependências.

Fundação Rui Osório de Castro Iniciativa “Ser Solidário” da SIBS

"Recordamos que a partir de agora, graças à SIBS e à sua iniciativa Ser Solidário, é mais fácil 

apoiar a Fundação Rui Osório de Castro. Para o fazer, basta aceder a uma caixa multibanco, 

escolher a opção Transferências e selecionar a caixa onde diz Ser Solidário.

Operação Nariz Vermelho Dia do Nariz Vermelho nas Empresas

Marquem esta data na vossa agenda. As inscrições para o Dia do Nariz Vermelho nas 

Empresas abrem no dia 6 de março‼️ Metam o nariz na nossa causa e sejam heróis por um 

dia ajudando-nos a receitar alegria às crianças hospitalizadas

Terra dos Sonhos Angariação de fundos do Facebook
Há uma nova forma de ajudar a Terra dos Sonhos. É verdade! Agora com a angariação de 

fundos do Facebook, já podemos juntar os amigos e ajudar a realizar sonhos.

AFACIDASE "Branco&Preto - para colorir sorrisos"

"Branco&Preto é uma campanha para colorir sorrisos. Na venda de todas as peças brancas 

ou pretas 100% lã, a Mammy Susy, dá 10% da venda das mesmas a uma IPSS durante toda 

a estação Outono/Inverno. Nesta estação, 2018/2019, a instituição escolhida foi a 

AFACIDASE. O valor angariado nesta campanha, será utilizado pela AFACIDASE para 

continuar a equipar a sua Sala Snoezelen.

Angariação de fundos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6335-apoie-a-nossa-causa
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6343-agora-e-mais-facil-apoiar-a-fundacao-rui
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6361-dia-do-nariz-vermelho-nas-empresas
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6365-nova-forma-de-ajudar
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6371-brancopreto---para-colorir-sorrisos
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Novamente “Viver Novamente”

Crowdfunding PPL. Projeto: pessoas com traumatismo crânio-encefálico (TCE) ou com outro 

dano cerebral adquirido que, orientadas por profissionais partilham experiências em “grupos 

de pares” onde se promove a sua autonomia e, por outro lado, o descanso dos seus 

cuidadores. 

Novo Futuro
“Maravilhoso Coração" - Concerto Por um 

Novo Futuro

Dia 15 de maio 2019, às 21h30 no Altice Arena. Com Marco Paulo e participação especial dos 

convidados Marco Rodrigues, Raquel Tavares e o Coro Infantil do Alentejo. Compre um 

bilhete e ajude a Associação Novo Futuro a ajudar crianças em risco.

Acreditar Primeiro aniversário da Infinity Events
Jantar e concerto de celebração do primeiro aniversário da Infinity Events em que 25% das 

receitas revertem para a Acreditar. 

Apoio à Vida Clãpi – marca de roupa infantil
Clãpi lança nova coleção e ajuda a Apoio à Vida. Mostre às suas filhas e netas que podem ser 

grandes mulheres.

Oikos - cooperação e 

desenvolvimento
Ajude-nos a ajudar Moçambique

A Oikos, a trabalhar em Moçambique há mais de 30 anos, já está na zona afetada pelo 

ciclone Idai a apoiar com bens de primeira necessidade e a trabalhar num sistema 

multissetorial inicial de resposta com prioridade para água, saneamento e abrigo. Faça o seu 

donativo: PT50 0036 0265 9910 0013225 29 

Angariação de fundos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6383-viver-novamente
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6395-maravilhoso-coracao---concerto-por-um-no
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6426-primeiro-aniversario-da-infinity-events
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6480-clapi---marca-de-roupa-infantil
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6481-ajude-nos-a-ajudar-mocambique
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Ajuda de Mãe Produtos Ajuda de Mãe
Agora que chega a época de baptizados temos lindos vestidos que nos deram para vender e 

transformar em alimentos.. São uma boa compra e uma boa ajuda

Fundação Infantil Ronald 

McDonald
Alcant’rafisio celebra 22º Aniversário

Para celebrar o seu 22º aniversário, a Alcant’rafisio irá doar 1€ por cada tratamento ao 

Espaço Familiar Ronald McDonald, durante todo o mês de Abril! A clínica vai ainda efectuar

uma recolha de bens alimentares para apoiar as nossas famílias!

CERCIPOM MEGA AULA ZUMBA
Lançamento Campanha Pirilampo Mágico 2019. É uma Campanha organizada pela RTP, 

Antena 1 e pela FENACERCI, com a chancela de Sua Excelência, o Presidente da República.

Casa de Santa Isabel 
Matchfunding para aquisição de um 

terreno agrícola

Encontramos uma fundação alemã que nos apoia em regime de matchfunding, ou seja, a 

fundação irá duplicar o valor das doações particulares para este projecto. Isto quer dizer, por 

exemplo: você oferece 1€, eles dão outro, você oferece €50 e nos recebemos €100.

APSA - Associação Portuguesa 

de Síndrome de Asperger

Companhia Nacional de Bailado - Ensaio 

Geral Solidário

As receitas revertem totalmente a favor de duas instituições, uma delas a APSA. Cada bilhete 

terá um custo mínimo de 12 euros e o valor angariado irá apoiar o Programa 

Empregabilidade, que visa a integração profissional de jovens com Síndrome de Asperger no 

mercado de trabalho. 

Angariação de fundos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6484-produtos-ajuda-de-mae
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6549-alcantrafisio-celebra-22o-aniversario
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6587-mega-aula-zumba
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6604-matchfunding-para-aquisicao-de-um-terren
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6609-companhia-nacional-de-bailado---ensaio-g
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Casa de Protecção e Amparo de 

Santo António
Arraial Solidário

À semelhança dos anos anteriores, a Casa irá realizar um Arraial Solidário para angariação 

de fundos. É um evento muito importante para a Instituição, não só pela realização financeira 

que se prevê, mas também uma festa da Casa, de todos os colaboradores e todos os nossos 

amigos e parceiros.

Banco do Bebé 
Tapetes de actividades de borracha e 

bancos de banheira

O Banco do Bebé tem várias famílias do apoio domiciliário a precisar de tapetes de 

actividades de borracha e bancos de banheira para os bebés

CRESCER - Associação de 

Intervenção Comunitária
Procuramos 2 Computadores

Escrever um livro e escrever artigos de forma profissional são dois sonhos de dois 

beneficiários integrados no nosso Projecto É UMA CASA, Lisboa Housing First. 

CERCI Lisboa 43º Aniversário
Vamos entrar em 2019 a celebrar os nossos 43 anos. acompanhados pelas VOZES DO 

TEMPO e pela Banda da Lourinhã.

Angariação de fundos

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6633-arraial-solidario
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6635-tapetes-de-actividades-de-borracha-e-ban
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6735-procuramos-2-computadores
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6262-43o-aniversario
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Comunidade Vida e Paz Frescos ComVida

Comece 2019 a comer de forma saudável com os nossos cabazes Frescos ComVida. Esta 

semana: Cabaz grande: Alface frisada, alho francês, couve tronchuda, couve galega, nabo, 

kiwi, laranja, dióspiro e orégãos; Cabaz pequeno: Alface frisada, alho francês, rabanetes, 

espinafre selvagem, couve portuguesa, laranja e coentros. Encomende já!

Casa de Protecção e Amparo de 

Santo António
Bolachas Na loja da Casa dos Sabores

Fundação ADFP Produtos da Quinta
Queijos de cabra e enchidos tradicionais, vinhos, mel, azeite e hortícolas. Disponíveis: Loja do 

Parque Biológico e Museu do Mel

Centro de Paralisia Cerebral de 

Beja
Loja do Brinquedo

Adaptamos brinquedos para pessoas com deficiência. A “Loja do Brinquedo” é um projeto 

financiado pelo Portugal Inovação Social e tem como objetivo principal colmatar o problema 

social da falta ou dificuldade de acesso da pessoa com deficiência a brinquedos adaptados às 

suas necessidades específicas. 

BIPP - Inclusão para a Deficiência Cabazes de frescos

Pontos de entrega SEMEAR. Os nossos cabazes de frescos já podem ser encomendados por 

todas as famílias que queiram ter uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, contribuir 

para a inclusão social e profissional de pessoas com dificuldade intelectual e do 

desenvolvimento. 

Negócio Social

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6205-frescos-comvida
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6353-bolachas
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6372-produtos-da-quinta
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6379-loja-do-brinquedo
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6415-cabazes-de-frescos
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Espaço t
Mercado do Vilar: Oportunidades de 

Sonhar

Com a realização deste verdadeiro mercado de produtos portugueses, o Espaço t consegue 

ser mais capaz de desenvolver com sucesso a sua missão social. Uma palavra de muita 

gratidão, para todas as empresas que generosamente nos oferecem os seus produtos, para 

que possamos, sempre, fazer melhor! Queremos muito poder contar com a sua presença, já 

sabe vamos estar à sua espera, com muitas marcas a preços muito pequenos!

Operação Nariz Vermelho "Rir é o Melhor Remédio"

"Rir é o Melhor Remédio" é um Jogo de Tabuleiro da Operação Nariz Vermelho, desenvolvido 

em parceria com a Science4you! Um jogo de cooperação em que te podes transformar em 

Doutor Palhaço e levar alegria às crianças hospitalizadas!

CERCIOEIRAS 
Serviço de lavagem e limpeza 

automóvel

Serviço de lavagem e limpeza automóvel completa (exterior e interior), realizado pelos nossos 

clientes, com preços muito atrativos!

Associação Vale de Acór Rémora Oficinas do Sabor

A Rémora Oficinas do Sabor é uma empresa social pertencente à Associação Vale de Acór

que desenvolve projetos economicamente rentáveis - entre os quais se destacam o serviço de 

Catering, uma Carpintaria Profissional (em fase de planeamento, para a qual foi cedido um 

terreno pela Câmara Municipal de Almada), uma pequena exploração agrícola  e uma 

Geladaria, em parceria com a Cooperativa Giotto de Pádua, Itália.

CADIn - Neurodesenvolvimento e 

Inclusão
Bolsa Social

A Bolsa Social é um fundo constituído por doações que comparticipa o custo do 

acompanhamento quando as famílias não têm condições económicas para o suportar 

sozinhas ou em casos de crianças e jovens institucionalizados.

Negócio Social

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6418-mercado-do-vilar-oportunidades-de-sonhar
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6490-rir-e-o-melhor-remedio
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6517-servico-de-lavagem-e-limpeza-automovel
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6751-remora-oficinas-do-sabor
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6800-bolsa-social
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Cozinha com Alma Relatórios 2018

"Mês a mês, passo a passo" a história da Cozinha com Alma em 2018 pode ser lida neste 

conjunto de relatórios que fomos fazendo ao longo do ano e que reflecte todos os pequenos 

passos, mudanças e crescimento que fomos tendo! Veja a versão interactiva, com links para 

as diversas notícias

Apoio à Vida

Seminário "Gravidez não 

Planeada:Que Realidades em 

Portugal?"

Não perca a oportunidade de conhecer as realidades da gravidez não planeada em Portugal. 

Saiba o que lhe diz quem trabalha "no terreno".

Fundação Rui Osório de Castro 5º Seminário de Oncologia Pediátrica

Fique a conhecer o programa do 5º Seminário de Oncologia Pediátrica, que terá lugar no 

auditório do IPO-Porto a 16 de fevereiro. Inscreva-se no link e venha descobrir o que 

familiares, profissionais de saúde e voluntários têm a dizer acerca da alimentação, da escola 

inclusiva, da investigação e do papel do cuidador em relação à oncologia pediátrica. 

Oikos Petição STOP ISDS

Ajude-nos a parar o recurso das empresas multinacionais o a tribunais arbitrais (não judiciais) 

caso os Estados coloquem a proteção dos cidadãos à frente dos lucros empresariais. Assine 

a PETIÇÃO!

Informação e Sensibilização

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6216-relatorios-2018
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6250-seminario-gravidez-nao-planeadaque-reali
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6255-programa-do-5o-seminario-de-oncologia-pe
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6305-peticao-stop-isds
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Centro Social da Legião da Boa 

Vontade

20º Congresso Internacional de 

Educação

Portugal sedia 20º Congresso Internacional de Educação da LBV. Especialistas de vários 

países debaterão como a emoção influencia o aprendizado nas diversas faixas etárias

Espaço t
O Papel das Artes na Inclusão de 

Imigrantes

Este evento, é promovido pelo Espaço t, e conta com o apoio do CCI – Conselho Consultivo 

Para a Interculturalidade. O Projeto “O Meu País no Teu”, é cofinanciado pelo FAMI - Fundo 

Asilo, Migração e Integração e pretende dar a conhecer criações artísticas e a cultura de 

nacionais de países terceiros a residirem em Portugal, como forma de promoção da 

convivência ao nível local e a sensibilização e promoção da cultura dos países de origem.”

APSA - Associação Portuguesa 

de Síndrome de Asperger

“Em cada pessoa com Asperger há um 

talento por descobrir”

APSA assinala Dia Internacional da Síndrome de Asperger com nova campanha de 

sensibilização. Esta campanha tem como principal objectivo promover a integração social das 

pessoas com a Síndrome de Asperger (SA), uma perturbação do espectro do autismo (PEA), 

dando a conhecer as capacidades e talentos que as pessoas com SA possuem.

APPACDM Coimbra
Colóquio Cuidadores (In)Formais --

proteger quem cuida

Um evento destinado ao debate dos temas que envolvem o Cuidador, Formal e Informal, em 

Portugal. Inserido nas comemorações dos 50 anos da APPACDM Coimbra, este colóquio 

pretende dar voz aos cuidadores, através de testemunhos, ao mesmo tempo que apresenta 

perspetivas da área jurídica, saúde e de associações nacionais de cuidadores.

Informação e Sensibilização

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6284-20o-congresso-internacional-de-educacao
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6347-o-papel-das-artes-na-inclusao-de-imigran
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6355-em-cada-pessoa-com-asperger-ha-um-talent
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6419-coloquio-cuidadores-informais----protege
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CRESAÇOR
Encontro “Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)”

“A CRESAÇOR promove no âmbito da apresentação pública dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos kits ODS na Região Autónoma dos Açores, um 

encontro aberto a toda a comunidade, no próximo dia 13 de março, no Laboratório Regional e 

Engenharia Civil. Este encontro tem como objetivo principal a reflexão conjunta e a 

disseminação de boas práticas institucionais para o desenvolvimento sustentável, nas suas 

diferentes dimensões Azores Fishing Sustain Azores Walk&Talk

Centro Social da Musgueira Quer concluir o 9º Ano ou o 12º Ano? Processo RVCC. Aproveite esta oportunidade!

CADIn - Neurodesenvolvimento e 

Inclusão

A HIERARQUIA DA FAMÍLIA QUASE 

PERFEITA

Sabendo que estilos e práticas parentais têm forte impacto no desenvolvimento da criança, 

convidamo-lo a participar neste Seminário - A Hierarquia da família quase perfeita - onde 

iremos reflectir sobre alguns dos temas da actualidade que geram maiores angústias e 

dificuldades às famílias.

Fundação AFID Diferença Caminhar pela Diferença

Esta caminhada procura aproximar a comunidade da instituição através da sensibilização 

para a problemática da deficiência e a inclusão da pessoa com deficiência na prática 

desportiva. A corrida é aberta a todos os amigos, familiares da Instituição e membros da 

comunidade da Amadora que procurem fazer a diferença.

Informação e Sensibilização

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6447-encontro-objetivos-de-desenvolvimento-su
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6455-quer-concluir-o-9o-ano-ou-o-12o-ano
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6461-a-hierarquia-da-familia-quase-perfeita
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6553-caminhar-pela-diferenca


Benchmark
1º SEMESTRE 2019

PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

Associação Salvador "O treino mais duro de sempre"

Para que todos vejam com os próprios olhos a dificuldade que sentimos sempre que um local 

não nos é acessível, vamos juntar-nos à frente da Assembleia da República para um treino de 

Crossability - uma modalidade que cruza a lógica dos exercícios de Crossfit com as 

dificuldades de acessibilidade que enfrentamos todos os dias.

Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral de Faro

“Tem 60% de incapacidade? Saiba que 

ajudas pode ter da Segurança Social”

A APPC Faro é um dos Centros Prescritores Especializados reconhecidos pela Segurança 

Social.

Pais-em-Rede, Associação
Sessão de esclarecimento “Educação 

Inclusiva”

O Núcleo Pais-em-Rede da Margem Sul informa que no dia 25 de Maio pelas 15h00, irá 

realizar uma Sessão de esclarecimento do Dec.Lei 54/2018 

Fundação Infantil Ronald 

McDonald
Exposição “Um dia de cada vez”

A exposição relata a vida e as histórias de algumas das mais de 2.650 famílias de crianças 

em tratamento hospitalar que a Fundação, as Casas e o Espaço Familiar Ronald McDonald já 

acolheram e apoiaram de diferentes formas.

Associação de Paralisia Cerebral 

de Lisboa

Apresentação do livro "O Cavalo e 

Eu..."

Na Sociedade Hípica Portuguesa - Hipódromo do Campo Grande, esperamos por si, venha 

conhecer este livro verdadeiramente inclusivo.

Farol ATT Relatório Anual SICAD
Já estão disponíveis o Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e 

Toxicodependência e o Relatório Anual em Matéria de Álcool 2017.

Informação e Sensibilização

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6690-o-treino-mais-duro-de-sempre
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6639-tem-60-de-incapacidade-saiba-que-ajudas
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6663-sessao-de-esclarecimento-educacao-inclus
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6672-exposicao-um-dia-de-cada-vez
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6703-apresentacao-do-livro-o-cavalo-e-eu
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6346-relatorio-anual-sicad
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

CASCI - Centro de Acção Social 

do Concelho de Ílhavo

“Novos Olhares, Velhos Desafios na 

Ação Social” 

O objetivo é debater os desafios na Ação Social, face às transformações socioeconómicas e 

políticas. Os desafios não são novos, mas a dinâmica da realidade atual conduz-nos a refletir 

sobre o papel das organizações na sociedade civil, e a forma de atuação dos técnicos de 

ação social no terreno. 

ENCONTRAR+SE 
“Pela reposição da comparticipação 

dos antipsicóticos a 100%”

Sabendo-se que a falta de acesso à terapêutica se deve, em grande medida, aos baixos 

rendimentos dos doentes, a petição agora dirigida à Assembleia da República pede a 

reposição da lei que até 2010 previa a comparticipação da totalidade do valor dos 

antipsicóticos.

CEDEMA Fátima Lopes: «É amor que se vive ali» CEDEMA no Programa “A tarde é sua” na TVI

APAC Portugal Reportagem "Ninguém é irrecuperável"
“Startup APAC Portugal foi criada em 2015 para ajudar reclusos a voltar à vida ativa ainda 

dentro da prisão. Trabalho inclui também apoio depois da saída.”

Associação 29 de Abril
“Idosos cada vez mais pobres e mais 

sozinhos”
Divulgação de um artigo publicado no JN

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 

DE RIBEIRÃO
“O lugar do Impacto” Estufas acessíveis em hidroponia caminham na medição do seu impacto social

Informação e Sensibilização

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6714-novos-olhares-velhos-desafios-na-acao-so
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6775-pela-reposicao-da-comparticipacao-dos-an
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6782-fatima-lopes-e-amor-que-se-vive-ali
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6807-reportagem-ninguem-e-irrecuperavel
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6762-idosos-cada-vez-mais-pobres-e-mais-sozin
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6500-o-lugar-do-impacto
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PROMOTOR TÍTULO SINOPSE

CADIn
"PENSAR ANTES DE FAZER, TAMBÉM 

PARA LER"

Neste Workshop pretende-se explorar as etapas para a aprendizagem da leitura, percebendo 

quais as funções cognitivas que irão suportar a sua aquisição e desenvolvimento.

Espaço t Cursos de Ensino Aprendizagem

O Espaço t, entidade formadora acreditada pela DGERT e com larga experiência em projetos 

de formação profissional, tem inscrições abertas para os Cursos de Aprendizagem. Estes 

cursos têm como objetivo privilegiar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, permitindo-

lhes o prosseguimento dos estudos, ao mesmo tempo que lhes confere dupla certificação

Cercizimbra Ação de Formação Continua

O Centro de Reabilitação Profissional da Cercizimbra, informa que tem início a Ação de 

Formação Continua no dia 1 de fevereiro de 2019. Destinatários: Pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos, com necessidades especiais de formação e integração socioprofissional.

Alzheimer Portugal
Workshop: “Demências e Doença de 

Alzheimer”

No dia 20 de fevereiro, a Delegação Norte da ALZHEIMER PORTUGAL vai realizar o 

Workshop: “Demências e Doença de Alzheimer”, que tem como objectivo: Compreender os 

conceitos relacionados com a definição de demência e doença de alzheimer, bem como 

aspetos relacionados com a sua evolução e tipos de intervenção.

APPACDM Coimbra Auxiliar de Cozinheiro(a) e Hotelaria Curso de Formação Profissional – 2.900 horas

Formação e Workshops

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6210-workshop-2019
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6248-cursos-de-ensino-aprendizagem
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6277-acao-de-formacao-continua
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6298-workshop-demencias-e-doenca-de-alzheimer
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6324-auxiliar-de-cozinheiroa-e-hotelaria
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Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral de Faro

Tratamento do Neurodesenvolvimento -

conceito bobath

Este curso é essencial para os técnicos que trabalham com crianças com alterações do 

neurodesenvolvimento, fornecendo uma visão completa e abrangente sobre a melhor forma de 

estimulação global, tendo em conta o desenvolvimento neuromotor, atividades de vida diária, 

comunicação, alimentação.

Pais-em-Rede, Associação
Contributos do DL 54/2018 para a Escola 

Inclusiva
Sessão formativa dia 13 de Março, na Escola António Inácio da Cruz

Pressley Ridge

COMUNIDADES COM UM SONHO: BOAS 

PRÁTICAS NA INTERVENÇÃO COM 

FAMÍLIAS E COMUNIDADES

Trabalhar com duas ferramentas práticas para conduzir a mudança numa comunidade: a 

Formação Oásis e o Método Dragon Dreaming. Iremos perceber como utilizar os dois modelos 

em complementaridade na concretização de um sonho da comunidade. Serão dinamizadas 

atividades que visem a concretização de um sonho coletivo e apresentados alguns projetos 

que tiveram por base estes métodos.

Pista Mágica - Escola de 

Voluntariado
Voluntariado Internacional

Sempre estiveste interessad@ em voluntariado internacional, mas sempre sentiste alguma 

reticência? Esta é a tua oportunidade de tirares todas as tuas dúvidas com Sónia Fernandes, 

Presidente da Pista Mágica e autora do livro 'Sobreviver em Missão', com grande experiência 

no tema!

Formação e Workshops

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6387-tratamento-do-neurodesenvolvimento---con
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6406-contributos-do-dl-542018-para-a-escola-i
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6434-comunidades-com-um-sonho-boas-praticas-n
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6435-voluntariado-internacional
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ENCONTRAR+SE 
"Introdução às práticas dialógicas em saúde 

mental"

Em parceria com o Instituto_Noos, a ENCONTRAR+SE promove o workshop "Introdução às 

práticas dialógicas em saúde mental" - Um passeio pelas práticas colaborativas/ dialógicas e 

pela abordagem diálogos abertos.

Associação de Paralisia Cerebral 

de Viana do Castelo
Formação Inicial de Assistentes Pessoais

No âmbito do nosso Centro de Apoio à Vida Independente, esta formação destina-se a todas 

as pessoas que tenham mais de 18 anos, com a escolaridade obrigatória (de acordo com a 

idade) e carta de condução, que tenham vontade de abraçar um novo desafio

CRESAÇOR A Sustentabilidade e a Economia Circular

Um dos principais desafios é como tornar um negócio mais sustentável. É necessário caminhar 

para o objetivo comum que é a sustentabilidade e esse é uma responsabilidade de todos. A 

Economia Circular continua a ser um conceito desconhecido, no entanto, há quem procure 

integrar os seus princípios nos seus processos criando novas oportunidades de negócio.

Pressley Ridge Dinâmicas de Grupo
Dois dias de intensa aprendizagem a utilizar a Educação Vivencial. Aqui iremos "Potencializar 

a arte do ‘aprender fazendo’

Formação e Workshops

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6556-introducao-as-praticas-dialogicas-em-sau
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6702-formacao-inicial-de-assistentes-pessoais
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6736-a-sustentabilidade-e-a-economia-circular
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6764-dinamicas-de-grupo
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Centro de Paralisia Cerebral de Beja Parceria com o Município de Beja

O Município de Beja vai atribuir ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja um subsídio 

mensal de 1000€ para garantir que crianças do concelho possam beneficiar das 

atividades de Equitação terapêutica – Hipoterapia.

CRESAÇOR 
Kits ODS - Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável

Parceria com a OIKOS. Formação exclusiva para DOCENTES do 1º e 2º CEB; e 3º 

CEB e Ensino Secundário. As ações de formação decorrerão na Ilha de São Miguel, em 

Escola a designar, com uma carga horária de 4 horas cada, em formato presencial, e de 

participação gratuita. As ações de formação serão ministradas pela equipa do 

Departamento de Educação para a Cidadania Global da Oikos

Fundação AFID Diferença Oficina da Limpeza

A Oficina da Limpeza (OL) é o novo projeto de parceria entre a Fundação AFID 

Diferença e a Câmara Municipal da Amadora (CMA) e surge de uma necessidade social 

identificada a partir do Diagnóstico Social 2017 e do PEES – Plano Estratégico para o 

Envelhecimento Sustentável da Amadora Município 2016-2020.

Pista Mágica - Escola de Voluntariado 
Pós-graduação em Gestão do 

Voluntariado

Pós-Graduação em Gestão do Voluntariado criada pelo INSTITUTO SUPERIOR DE 

SERVIÇO SOCIAL DO PORTO em parceria com a Pista Mágica - Escola de 

Voluntariado 

Cooperação e Parcerias

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6313-protocolo-de-parceria-com-o-municipio-de
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6326-kits-ods---objetivos-de-desenvolvimento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6364-oficina-da-limpeza
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6405-pos-graduacao-em-gestao-do-voluntariado
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Associação de Paralisia Cerebral de 

Vila Real.

Recolha de alimentos e bens 

essenciais

O Núcleo de Estudantes de Animação Cultural e Comunitária promove no dia 26 de 

Fevereiro, das 9h às 17h, uma campanha de recolha de alimentos e bens essenciais 

para ajudar a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. Podes contribuir com: 

arroz, massa, atum, salsichas, cogumelos em lata, produtos de higiene, açúcar e 

farinha.

Operação Nariz Vermelho Lojinha online - portes de envio grátis

A Torrestir SA tornou-se nosso Parceiro da Alegria oferecendo o armazenamento dos 

nossos produtos solidários e a expedição das encomendas da nossa Lojinha que são 

enviadas por transportadora.

Cercioeiras Projeto "Notas de Contacto"

A Cercioeiras irá marcar presença, em Berlim, com o seu Projeto Notas de Contacto 

uma Parceria com a OCP. Foi anunciado o programa do festival Young Euro Classic em 

Berlim, onde a JOP irá representar Portugal pela 3ª vez ao lado de algumas das 

melhores orquestras de jovens do mundo

CERCICA DIA NACIONAL DO AZULEJO

Vamos fazer um Workshop de Azulejaria em parceria com a Câmara Municipal de 

Cascais. O Workshop vai ser no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal. 

Quem vai dinamizar o workshop são os artistas da CERCICA!

Cooperação e Parcerias

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6393-recolha-de-alimentos-e-bens-essenciais
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6437-lojinha-online
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6452-projeto-notas-de-contacto
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6565-dia-nacional-do-azulejo
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Casa de Protecção e Amparo de Santo 

António 
Jornada de Recolha de Medicamentos

Queremos agradecer à organização Banco Farmacêutico Portugal pela iniciativa e todo 

o empenho que tiveram. Muito obrigado também à Farmácia União - Campo de Ourique 

por disponibilizar o seu espaço. Queremos também agradecer aos voluntários que 

colaboraram connosco, o vosso contributo foi essencial. Por fim, agradecer a todos os 

que passaram na Farmácia e contribuíram nesta acção. Todos juntos construímos um 

futuro melhor para os bebés e mães da Casa!"

APSA - Associação Portuguesa de 

Síndrome de Asperger
Protocolo com a IMAGO

Este protocolo com a IMAGO - Clínica de Saúde Mental e Desenvolvimento, no Porto, 

confere benefícios no acesso a consultas e terapias aos associados da APSA, a par de 

partilha de experiências e organização de eventos de divulgação e apoio a familiares e 

amigos de pessoas com PEA e público em geral. 

Mundo A Sorrir Projeto “Dr. Risadas”

Parceria com a Entrajuda e o apoio do Prémio BPI Capacitar. Com o intuito de reduzir 

as doenças mais prevalentes na cavidade oral das crianças e jovens com 

Necessidades de Saúde Especiais (NSE), proporcionar melhores cuidados preventivos 

e melhor acessibilidade a cuidados de saúde,

Meninos de Oiro Empresas Solidárias
Estas Empresas Solidárias oferecem aos Sócios da Meninos de Oiro excelentes 

descontos nos seus serviços.

Cooperação e Parcerias

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6460-jornada-de-recolha-de-medicamentos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6598-protocolo-com-a-imago
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6667-projeto-dr-risadas
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6670-empresas-solidarias
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CooLabora - Intervenção Social Projeto “Quero Ser Mais E7G”

O “Quero Ser Mais E7G” é um projecto com uma duração de 24 meses que tem como 

objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens do Tortosendo através de 

metodologias inter-pares e de mentoria. É promovido pelo Agrupamento de Escolas 

Frei Heitor Pinto e gerido pela CooLabora e conta com a parceria da  ACES - Unidade 

de Saúde do Tortosendo, da AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa, do Centro 

de Convívio e Apoio à Terceira Idade, da CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens da Covilhã, da Junta de Freguesia do Tortosendo, do Modatex - Centro de 

Formação da Indústria Têxtil, do Município da Covilhã e da Universidade da Beira 

Interior e é financiado pelo programa Escolhas.

APPDA Norte Arraial Solidário

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre APPDA-Norte, a CERCIGAIA e a 

APPACDM de Vila Nova de Gaia, as 3 instituições de apoio à deficiência no concelho e 

conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Pais-em-Rede, Associação Colónia de Férias Inclusivas

Decorrente da parceria entre a Pais em Rede, Associação, a Junta de Freguesia dos 

Olivais e a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, realizar-se-á, pelo 4º ano 

consecutivo, o Programa Olivais em Férias + .

Cooperação e Parcerias

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6689-projeto-quero-ser-mais-e7g
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6754-arraial-solidario
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6766-colonia-de-ferias-inclusivas
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Novamente #tools4brain

Aplicação para os dispositivos móveis, com conteúdo de cuidados a pessoas com dano 

cerebral. a Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), a Novamente e a 

BOSEV Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, coordenada pelo Neurorhb - Servicio

Neurorrehabilitación (Serviço de Neurorrehabilitation do Hospital Vithas), 

desenvolveram uma APP gratuita para smartphones e tablets com orientações e ações 

para cuidar de pessoas com lesão cerebral adquirida e melhorar o seu ambiente 

familiar.

Associação QE- Uma nova linguagem 

para a Incapacidade
El Corte Inglés - Supercor da Beloura Experiência de Integração SocioProfissional

Cooperação e Parcerias

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6790-tools4brain
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6802-el-corte-ingles---supercor-da-beloura
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Associação Salvador OPORTUNIDADE DE TRABALHO!
Procuramos um/a Responsável pela Gestão de Doadores Particulares (área de Angariação 

de Fundos) para integrar a nossa equipa.

APPACDM do Porto
Assistentes Pessoais (M/F) para Centro 

de Apoio à Vida Independente

Vencimento de acordo com a Portaria n.º 342/2017 de 9 de novembro, acrescidos de outras 

remunerações que constem no Contrato Colectivo de Trabalho, se aplicável, Contrato de 

Trabalho, Formação inicial e intermédia, Integração em projeto inovador e dinâmico na área 

da deficiência

CERCIOEIRAS
Ajudante de Ação Direta (m/f) para o Lar 

Residencial.

Procuramos Ajudante de Ação Direta (m/f) para o Lar Residencial, com entrada imediata. 

Pedimos que enviem CV para recursos.humanos@cercioeiras.pt. Os candidatos selecionados 

serão contactados telefonicamente.

APSA Psicólogo(a)

A APSA - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger pretende recrutar um 

Psicólogo(a). Integrará a Equipa Técnica e exercerá funções inerentes à função de 

Psicólogo(a) no projeto “Casa Grande”

ADIL - Associação para o 

desenvolvimento Integral de 

Lordelo

Enfermeiro
A ADIL encontra-se a recrutar um enfermeiro, em regime de prestação de serviços, para 

substituição de período de férias. Requisito obrigatório - disponibilidade imediata.

APPACDM Coimbra Fisioterapeuta + Trabalhador de Limpeza Recrutamento para Centro de Medicina Física e de Reabilitação em S. Silvestre

Oferta Emprego

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6231-oportunidade-de-trabalho
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6254-recrutamento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6282-recrutamento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6310-recrutamento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6761-enfermeiro
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6786-fisioterapeuta-trabalhador-de-limpeza
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Mundo A Sorrir Médico Dentista para Guiné Bissau
Estamos a recrutar um Médico Dentista (M/F) para a Guiné Bissau. Candidate-se até ao dia 

31 de Março

Associação Paralisia Cerebral 

Odemira
Terapeuta da Fala

A Associação Paralisia Cerebral Odemira admite Terapeuta da Fala para substituição 

temporária de colaboradora em situação de incapacidade temporária para o trabalho, licença 

de maternidade e férias, para desempenhar funções no Centro de Recursos para a Inclusão e 

Centro de Atividades Ocupacionais, a tempo inteiro e entrada imediata.

Associação do Porto de Paralisia 

Cerebral - APPC
Gestor(a) de Projetos

Procuramos um(a) Gestor(a) de Projetos dinâmico/a, estratega, com fortes competências de 

gestão, orientação para resultados e vontade de participar na estratégia inovadora da 

organização.

Fundação CEBI Amas Familiares O Departamento de Educação da Fundação CEBI encontra-se a recrutar Amas Familiares.

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-

TERAPEUTICA DE ALMEIDA Cozinheiro(a)
Procuramos cozinheiro(a): - Disponibilidade imediata;;Folgas fixas; Dinâmico(a);Tenha gosto 

de trabalhar em equipa.

Associação MIMAR Cuidadores
Estamos à procura de CUIDADORES para a Mimar. Se estiver interessado, por favor envie o 

seu CV

CRESAÇOR Docente/Formador(a)
Estamos a recrutar Docente/Formador(a) para lecionar a 7ª Edição do Curso de Português 

para Falantes de Outras Línguas.

Oferta Emprego

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6407-medico-dentista-para-guine-bissau
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6468-terapeuta-da-fala
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6472-gestora-de-projetos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6731-amas-familiares
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6752-cozinheiroa
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6756-cuidadores
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6777-docenteformadora-para-curso-de-portugues
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Acreditar
Voluntários para Hospital Pediátrico e 

Casa Acreditar de Coimbra

Estamos a recrutar voluntários para: HOSPITAL PEDIÁTRICO DE COIMBRA e CASA 

ACREDITAR DE COIMBRA

Novo Futuro Ser Voluntário
Faça parte da equipa de Voluntários Novo Futuro, veja quais as suas preferências e inscreva-
se.

BIPP - Inclusão para a 

Deficiência
Venha Semear connosco!

Na Exploração agrícola do SEMEAR, teremos um dia dedicado ao voluntariado e aberto à 

comunidade.

Mundo A Sorrir 
Voluntariado - Oportunidade para Guiné-

Bissau

Vem colaborar connosco na Guiné-Bissau, através da prevenção nas escolas, capacitação e 

assistência médico dentária.

Fundação CEBI
Mais Autonomia, mais Coesão, mais 

Equidade

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) consiste na 

criação e gestão de um Polo de Receção de géneros alimentares para os concelhos de Vila 

Franca de Xira e Arruda dos Vinhos. Reforço da campanha de angariação de Voluntários.

Associação Cuidadores Open Day

Venha conhecer os Serviços de Apoio a Cuidadores Informais. Se deseja fazer voluntariado 

venha conversar connosco para saber como pode apoiar quem cuida nas atividades que 

disponibilizamos.

Voluntariado

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6256-recrutamento
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6327-ser-voluntario
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6384-venha-semear-connosco
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6438-voluntariado
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6486-mais-autonomia-mais-coesao-mais-equidade
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6525-open-day
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Centro Social da Legião da Boa 

Vontade
Páscoa, Solidariedade para todos

Entrega de cabazes com alimentos a 200 famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconómica na cidade do Porto. Um total de 400 famílias foram beneficiadas (Coimbra, 

Lisboa e Porto). Alex Telles, Priscila Minuzzo, Aurora Cunha, André Lavadinho, Tiago Neves 

foram voluntários.

Apoio à Vida "Ser Voluntário… na Apoio à Vida"
Artigo no Público; “Queres fazer voluntariado mas não sabes por onde como começar? A 

rubrica Ser Voluntário dá uma ajuda.”

Casa de Santa Isabel Candidate-se a voluntário
Várias modalidades disponíveis, escolha a sua preferida: Voluntário Por Um Ano; Voluntário 

de Verão; Voluntário Pontual

Voluntariado

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6582-pascoa-solidariedade-para-todos-da-lbv
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6599-ser-voluntario-na-apoio-a-vida
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6686-candidate-se-a-voluntario-na-casa-de-san
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Chapitô Hamlet volta à nossa tenda!

A família Hamlet tem o prazer de o convidar para três cerimónias que irão decorrer no mesmo 

dia: O Funeral do defunto, a ter lugar no Arquivo Morto; O Casamento da viúva do defunto, no 

Salão Nobre; A tomada de posse do noivo da viúva do defunto, na Penthouse.

Fundação CEBI Teatro "Dang'an"
O Grupo de Teatro da Fundação CEBI apresenta "Dang'an", a história de um ranking social 

chinês que "vai listar os bons e os maus cidadãos".

CASCI “A casinha das bonecas"
Uma peça criada na carpintaria do CASCI. O preço desta Casinha é de 150€, com 

aproximadamente 150cm de altura, 110cm de largura e 30cm de profundidade. Encomenda já!

APPACDM do Porto Cridem'18
Inauguração da exposição em Lisboa. Dia 15 de fevereiro, na Atmosfera M, teremos muito 

gosto em receber os nossos amigos em mais uma mostra destas obras notáveis.

Fundação AFID Diferença
Exposição INTEMPO – Sempre a 

mesma história

É a primeira colaboração da AFID com a Fábrica das Histórias, parceria que muito nos orgulha 

e para a qual a equipa da Unidade Artística desenvolveu um conjunto de trabalhos inéditos que 

prometem surpreender e envolver todos. 

Associação do Porto de Paralisia 

Cerebral - APPC
XVI EXTREMUS

Da responsabilidade da companhia “Era uma vez... Teatro” da APPC, esta iniciativa está já na 

sua 16.ª edição. Contando com o apoio do Programa de Financiamento a Projetos do INR, I.P., 

o “Extremus” irá apresentar um total de 21 iniciativas (desde peças de teatro, música, 

workshop, dança e conferências).

Arte e Ofícios

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6203-hamlet-volta-a-nossa-tenda
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6275-teatro-dangan
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6292-a-casinha-das-bonecas
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6357-cridem18
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6580-exposicao-intempo---sempre-a-mesma-histo
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6591-xvi-extremus
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Casa de Santa Isabel Oficina de Artes & Ofícios
Até onde a imaginação nos leva…  almofadas, painéis, carteiras... uma mistura de cores que 

nos alegram cada dia!

Cercizimbra "A Camioneta da Carreira"
Teatro, dia 20 de julho. Pelo grupo de técnicos e formandos do nosso Centro de Reabilitação 

Profissional.

CERCIPOM Montra de Produtos
Tapeçarias/Bordados, Artes Plásticas/Papel, Trabalhos Manuais, Tecidos e Decoração 

Madeiras, etc.

Fundação LIGA Iniciativa “Portas Abertas” Conhece os bastidores da Casa das Artes da Fundação LIGA?

Arte e Ofícios

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6745-oficina-de-artes-oficios
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6741-a-camioneta-da-carreira
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6742-montra-de-produtos
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6769-iniciativa-portas-abertas
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CERCICA 6ª Edição do Torneio Nada Lá

Já vamos para a 6ª Edição do Torneio Nada Lá, que irá acontecer no próximo dia 24 de 

janeiro! Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Faça já sua 

inscrição

Associação Salvador Open Day de Vela
Clube Naval de Cascais. Vem aí um evento desportivo que vai gostar de experimentar!

Embarcamos?

CRESCER - Associação de 

Intervenção Comunitária

6.ª edição da Corrida Saúde Mais 

Solidária
Ajudar a CRESCER enquanto faz desporto nunca foi tão fácil!

Academia dos Champs Estoril Open 2019

Tal como o Millennium Estoril Open, também a Academia dos Champs está em 

contagem decrescente para a quinta edição do único torneio português do ATP Tour. 

Este ano, vamos ter novamente uma presença forte no Clube de Ténis do Estoril, com 

alguns dos nossos alunos em destaque na equipa de apanha-bolas, e outras surpresas 

mais, que a seu tempo serão reveladas.

Desporto

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6209-6a-edicao-do-torneio-nada-la
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6463-open-day-de-vela
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6498-6a-edicao-da-corrida-saude-mais-solidari
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6542-estoril-open-2019
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Fundação ADFP Concurso Hípico de Clube

Este concurso pretende ser uma mostra de competição para os mais novos, sendo 

aberto a todos as crianças iniciadas interessadas que se sintam com vontade de 

participar. O Parque Biológico convida a assistir às provas e a aproveitar para conhecer 

o a maior amostra de fauna selvagem do nosso território.

Associação de Paralisia Cerebral de 

Évora
Torneio de Boccia

Continuamos a tradição de descentralizar o Torneio de Boccia da Semana do Desporto 

Adaptado. Este ano será em Reguengos de Monsaraz. 

APPACDM do Porto Aulas de Surf
São inúmeros os benefícios do surf, o contacto com o mar proporciona sensações 

únicas e contribui para o nosso bem-estar físico e emocional. Obrigado Onda Pura!!!

Desporto

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6570-concurso-hipico-de-clube
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6648-torneio-de-boccia
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6763-aulas-de-surf
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Associação ERID Campo de Férias 2019

Praia de Portimão. Ir à praia com os amigos dá-lhes outro nível de responsabilidade, outra 

autonomia e outro significado à diversão. Não perca esta oportunidade única de presentear os 

seus filhos com experiências inigualáveis e inesquecíveis.

ASTA- Associação Sócio-Terapeutica

de Almeida
Passeio BTT Trás um amigo/familiar e vem divertir-te connosco.

Associação de Paralisia Cerebral de 

Évora
Campo de Férias da Páscoa 2019

Atividades com animais; Preservação do ambiente; Atelier de artes plásticas; Atelier de 

culinária; E muito mais …

Cercizimbra Férias da Páscoa

As férias da Páscoa não tardam a chegar e uma vez mais as famílias se questionam sobre 

como ocupar as suas crianças e jovens nestes períodos. Foi a contar com este cenário que o 

Centro de Animação para a Infância (CAI) criou um programa de atividades onde a aventura, 

desporto, arte e cultura são imagem de marcar.

NOSSA TERRA XI Almoço dos Palheirenses Aldeia de Palheiros, dia 15 de Junho. Marque na sua agenda e junte-se a nós!

Centro Social da Musgueira CINECONCHAS’19 Cinema ao ar livre de 27 de junho a 13 de julho

Recreio e Lazer

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6330-campo-de-ferias-2019
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6416-passeio-btt
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6423-campo-de-ferias-da-pascoa-2019
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6499-ferias-da-pascoa
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6666-xi-almoco-dos-palheirenses
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6682-cineconchas19
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Centro Social Paroquial de Pinhal Novo ATL Sempre a Sorrir
O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo através do seu ATL Sempre a Sorrir vai dinamizar o 

Verão Fantástico, para crianças entre os 5 e os 13 anos.

Associação Salvador Festival do Rock 2019
Dia 22 de junho na Escola Infante D. Henrique em Lisboa. Organização: Academia de Rock, 

Associação Salvador e Junta de Freguesia do Parque das Nações

Associação Nacional de Esclerose 

Múltipla - ANEM
Arraial de São João

A ANEM, vem convida-lo para o nosso arraial de São João dia 19 de Junho com muita 

sardinha e muita animação.

Associação do Porto de Paralisia 

Cerebral - APPC
CAMPO DE FÉRIAS INCLUSIVO

Reconhecendo a importância da participação em atividades de lazer, para toda e qualquer 

criança e jovem, este campo de férias “oferece” como atividades idas à praia, piscina, visitas a 

locais de interesse, música, culinária ou surf, entre várias outras.

Associação de Paralisia Cerebral de 

Lisboa - APCL 
Campus de Férias Artístico e Cultural Este ano temos algumas novidades como Surf, dança criativa, acampamento, entre outras. 

ARCIL 𝗔𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗥 𝗔𝗢 𝗟𝗨𝗔𝗥

No âmbito do projeto ActivARCIL, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos 

pelo INR, I.P, a ARCIL vai realizar um Acampamento ao Luar nos próximos dias 16 & 17 de 

julho.Esta atividade, aberta a utentes de outras Instituições, pretende proporcionar momentos 

de convívio e interação com a natureza, usufruindo do luar da lua cheia.

Recreio e Lazer

http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6743-atl-sempre-a-sorrir
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6753-festival-do-rock-2019
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6755-arraial-de-sao-joao
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6758-campo-de-ferias-inclusivo-inscricoes-abe
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6760-campus-de-ferias-artistico-e-cultural
http://diretorio.sector3.pt/Publications/Details/6791-
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