
 

  

ORGANIZAÇÃO APOIO 

SEMINÁRIO WEB 
Incentivos para apoio às entidades da economia social 

 
Data: 09/09/2020     |     Horário: das 09h30 às 11h00     |     Duração: 1h30m     |     Videoconferência: Plataforma TEAMS 
 
É expectável que a pandemia continue a ter um impacto significativo sobre a atividade económica do país, no emprego 
e nas organizações da economia social. 
Estão disponíveis medidas de apoio às entidades da economia social que permitem de forma personalizada mitigar o 
impacto da situação e resolver problemas graves. 
 

Neste sentido a UDIPSS Braga promove um seminário de apresentação das medidas de apoio disponíveis. 
 

PROGRAMA 
 
09h30 - SESSÃO DE ABERTURA  

 
Roberto Rosmaninho Mariz – Presidente da Direção da UDIPSS - Braga  
 

Sessão de boas vindas 
Breve enquadramento 

  
09h45 - +CO3SO EMPREENDEDORISMO SOCIAL   

 

José Mota Alves – Presidente ATAHCA  
 

O Programa +CO3SO Empreendedorismo Social garante ao longo de 36 meses a comparticipação integral 100% a fundo 
perdido dos custos diretos com os postos de trabalho criados (salários e contribuições para a Segurança Social a cargo do 
empregador), bem como um adicional de 40% sobre esses mesmos custos.  

  
10h00 - INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL   

 

Carla Vale – Delegada Regional do Norte do IEFP  
 

O Incentivo Extraordinário À Normalização da Atividade Empresarial possibilita as organizações que estiveram em Layoff, 
a atribuição de um apoio ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de 
normalização da atividade empresarial, através de duas modalidades de apoio: o recebimento de valor único de 635€ ou 
2 x 635€, pago de forma faseada ao longo de seis meses, por posto de trabalho que seja mantido. 

  
10h15 - PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL + / PARES 3.0 

 

João Ferreira - Diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social  
 

O Programa Adaptar Social + visa o apoio na aquisição de equipamentos de proteção individual, de higienização, contratos 
de desinfeção, reorganização de locais de trabalho, alterações de layout em consequência da necessidade de adaptação 
às recomendações de segurança emitidas pelas autoridades de saúde, até 10.000€ com 80 % a fundo perdido. 
O Programa Pares 3.0 prevê o investimento em equipamentos sociais, com a finalidade de aumentar a capacidade 
instalada em respostas nas áreas de infância e juventude, pessoas com deficiência e população idosa, promovendo ainda 
maiores níveis de proteção, autonomia, inclusão e facilitação da conciliação da vida pessoal e familiar com a vida 
profissional. 

  
10h30 - FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES    

 

António Oliveira – Administrador GTI 
  

Formação Dos Trabalhadores: as organizações da economia social têm disponível várias modalidades de formação: desde 
ações de formação modular sem qualquer custo (25 ou 50 horas), formação especifica ou à medida com apoio a 100% 
fundo perdido. 

  
10h45 - SESSÃO DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS     

 

11h00 - ENCERRAMENTO    

  

+INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES AQUI: SEMINÁRIO WEB 

https://www.gesteventos.pt/CrmEventos/DivulgacaoEvento.aspx?id=451A1022-27ED-EA11-A817-000D3AB6185D

