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UMP

UMP

UMP e Governo 
de São Tomé e Príncipe
arquitetam parceria

Como fazer mover
projetos consignando
0,5% do seu IRS à UMP

A UMP e o Governo de São Tomé 
e Príncipe estão a retomar as 
diligências no sentido de esta-
belecer pontes para a implan-
tação do movimento mutualista 
português naquele país de ex-
pressão portuguesa. O Presidente 
do Conselho de Administração da 
UMP, Luís Alberto Silva, e o Assessor 
do Primeiro-Ministro São-tomense, 
Artur Neves, encontraram-se em 
Portugal para traçar perspetivas 
quanto ao papel que a UMP e o 
mutualismo poderão desempen-
har no desenvolvimento social e 
económico daquele território.

p07“Heróis” das mutualidades sem mãos a medir
na linha da frente do cuidado aos idosos

CCT das Associações Mutualistas publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego  

As mutualidades portuguesas estão, de alma e coração, na primeira linha do combate à pandemia 
Covid-19 e aos seus efeitos nas comunidades. É assim nos lares, cuidando e protegendo os idosos, 
no serviço de apoio domiciliário, nas farmácias sociais, levando medicamentos e alimentos a pes-
soas que não podem sair de casa. Contamos como as mutualidades estão a responder no terreno, 
nas páginas 4 a 9.

O Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) das Mutualidades, assinado pela UMP, FNE e outros Sindicatos 
da UGT, foi publicado em 15 de abril no Boletim do Trabalho e do Emprego. É o primeiro CCT dirigido 
especificamente às Associações Mutualistas abrindo uma nova página nas relações laborais no seio 
do Movimento. p06
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Economia Social

Economia Social

Pós-Covid19 em 
análise na Comissão 
Permanente do Setor 
Social e Solidário

Publicada portaria 
que define apoios 
ao setor Social
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Aos nossos heróis 
de todas as frentes de combate 

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Continuamos, com todas as nossas forças, a lutar 
contra a pandemia COVID-19. 

Profissionais de saúde, trabalhadores dos servi-
ços essenciais e a própria população, ao respeitar 
o distanciamento social, têm sido cruciais para a 
resposta que Portugal tem dado a este surto epi-
demiológico e que tem merecido amplo reconheci-
mento internacional.

Permitam-me que, entre estes heróis, saliente de 
modo especial os profissionais e voluntários das 
mutualidades (e os seus dirigentes) e das enti-
dades da Economia Social que estão na primeira 
linha deste combate, nos lares, nos serviços de 
apoio domiciliário, nas cantinas sociais, nas far-
mácias sociais. 

Como em todos os momentos mais dramáticos da 
nossa história, as mutualidades e as demais orga-
nizações do setor social e solidário demonstram, 
no terreno, que os portugueses podem contar 
com elas, no apoio à população, particularmente à 
mais vulnerável, cooperando com as autoridades 
públicas. 

Fazem-no com uma entrega total e um sentido pro-
fundamente humano e de enorme responsabilida-
de, mesmo enfrentando um contexto de enormes 

dificuldades, como a falta de equipamentos de 
proteção individual (EPI). Este é um problema 
transversal a todas as instituições. 
O Estado não tem conseguido dar uma respos-
ta cabal a estes profissionais e voluntários que 
todos os dias enfrentam o risco. A própria capa-
cidade do mercado em disponibilizar os EPI a 
preços acessíveis e razoáveis adensa um cená-
rio já de si muito difícil.

Convirá não esquecer que a generalidade das 
respostas sociais são subfinanciadas pelo Es-
tado, não deixando margem para, em momen-
tos de excecionalidade como os que vivemos, 
as instituições poderem fazer face a encargos 
extraordinários incontornáveis, tendo de se su-
jeitar a desequilíbrios orçamentais que colocam 
em causa o seu futuro.

Além destas adversidades, as Mutualidades 
também sofrem na pele com esta pandemia. 
Com muitos dos seus serviços e atividades sus-
pensas, com os mesmos ou acrescidos encar-
gos e com uma responsabilidade social que é a 
sua imagem de marca.

Independentemente de todas as dificuldades, 
continuamos aqui, estoicamente, na primeira 
linha do combate. É o nosso dever. 
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Mutualidades ajustam rotinas para estar na linha 
da frente cuidando dos idosos nos lares e em casa
As mutualidades portuguesas estão, de alma e coração, 
na primeira linha do combate à pandemia Covid-19 e aos 
seus efeitos nas comunidades. É assim nos lares, cuidan-
do e protegendo os idosos, no serviço de apoio domiciliá-
rio, levando refeições, uma palavra amiga, trabalhos para 
exercitar o corpo e a mente em tempos de confinamento, 
nas farmácias sociais, levando medicamentos e alimentos 
a pessoas que não podem sair de casa e que vivem sozinhas.  

Dirigentes, técnicos e colaboradores vestem a camisola 
das suas instituições e, quando o cansaço aperta, a alma 
e o desejo de ajudar vencem.

Assim que o Presidente da República declarou o estado 
de emergência, foram várias as associações mutualistas, 
de Setúbal a Gondomar, passando pela Covilhã e Sandim, 
que acionaram as suas redes de voluntariado para levar 
medicamentos e alimentos a idosos e pessoas que vivem 
sozinhas e obrigadas ao confinamento em casa. Em simul-
tâneo reconfiguraram completamente a sua organização.

As clínicas médicas passaram a trabalhar a meio gás, 
privilegiando as consultas à distância, com atendimento 
presencial apenas em situações de necessidade compro-
vada, até porque muitos dos seus profissionais de saúde 
estão na frente de “batalha”, nos hospitais e no Serviço 
Nacional de Saúde. 

As farmácias sociais adaptaram as suas condições de 
atendimento às orientações das autoridades de saúde e, 
em alguns casos, levam os medicamentos a casa dos As-
sociados. As respostas de apoio à infância suspenderam 
as suas atividades presenciais e a ligação com as crianças 
e as famílias têm sido assegurada, por exemplo, através 
das redes sociais.

Os idosos, que pertencem aos grupos de maior risco em 
caso de contágio, têm sido uma das maiores preocupa-
ções das autoridades durante estes tempos de pandemia. 

As mutualidades com respostas nesta área alteraram pro-
fundamente a organização do trabalho, criando equipas 
que se alternam semanal ou quinzenalmente, de forma a 
garantir o funcionamento das respostas, caso algum cola-
borador contraia o vírus. 

Mudaram-se as rotinas de trabalho, os processos de hi-
gienização dos espaços, utilizam-se os equipamentos de 
proteção individual, e até ao momento, não foi reportado 
pelas mutualidades qualquer caso de Covid nas equipas 
ou nos utentes nas valências dirigidas à população sénior.

Fomos ver como estão a responder as mutualidades com 
serviços de apoio aos idosos aos complexos desafios des-
te tempo de pandemia (ver nas páginas seguintes).

Mutualista Covilhanense implementa projeto 
de apoio à população idosa durante a pandemia

A Mutualista Covilhanense não tem mãos a medir nestes 
tempos de pandemia. O seu plano de contenção foi ati-
vado a 10 de março e, desde essa altura, mudaram-se 
processos e rotinas de modo a salvaguardar a saúde e o 
bem-estar dos 40 idosos que residem no lar, e dos seus 
funcionários, prosseguir o apoio domiciliário, agora a cer-
ca de uma centena de pessoas, incluindo as que eram 
utentes do centro de dia. Houve também que ajustar o 
funcionamento da farmácia social (com atendimento por 
postigo e entrega de medicamentos ao domicílio) e ga-
rantir os serviços mínimos da resposta clínica (centro clí-
nico e Unidade Móvel de Saúde).

A instituição tem seguido as orientações da Direção Geral 
de Saúde no que respeita ao nível de autoproteção dos 
seus colaboradores e da higienização dos espaços, so-
bressaindo o esforço financeiro feito na aquisição de uma 
máquina que assegura a desinfeção regular do interior e 
do exterior do edifício.
No lar, a vida continua preenchida com atividades e com 
carinho e as tecnologias a ajudarem nos contactos à dis-
tância com os familiares. Idosos e funcionários fizeram 
o despiste da doença Covid-19. Quando redigíamos estas 
linhas, ainda não tinha sido detetado qualquer caso, mas 
ainda não tinha chegado o resultado de uma parte dos 
testes realizados.

Nas ruas, andam os colaboradores do serviço de apoio 
domiciliário. Trabalham 14 dias consecutivos e são substi-
tuídos por outra equipa por outros tantos dias. Asseguram 
refeições, a toma de medicamentos, a higiene e levam 
uma palavra amiga nestes dias de incerteza. É um tra-
balho exigente, feito por “heróis”, como foram rotulados 
nas reportagens da SIC e do Jornal do Fundão, que acom-
panharam uma parte do dia de uma destas equipas que 
acompanham cerca de uma centena de pessoas, parte 
delas sem retaguarda familiar.

Na calha, e já a partir de maio, está a implementação de 
um projeto de apoio à população idosa do concelho da 
Covilhã durante a pandemia e até ao final de 2020, que 
resulta da iniciativa “Gulbenkian Cuida” a que a Mutualis-
ta se candidatou. 

Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, estão 
previstas medidas como a realização de videoconsultas, 
a criação de uma linha de contacto direta para apoio psi-
cossocial, a prestação de cuidados de saúde ao domicílio 
e a constituição de uma bolsa de voluntariado para auxi-
liar os seniores em tarefas do quotidiano.

O Presidente da Direção da Mutualista Covilhanense, Nel-
son Silva, adianta que “é um projeto transversal a toda 
a instituição” e sublinha que os beneficiários serão não 
só utentes que beneficiam já dos serviços da Mutualis-
ta, nomeadamente nas valências de apoio à 3.ª Idade e 
nas aldeias servidas pela Unidade Móvel, como também 
a população sénior em geral que precise de auxílio neste 
momento excecional que vivemos”.

Fotos: Mutualista Covilhanense

Foto: DR
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“Aqui, [no Legado do Caixeiro Alentejano] 
ninguém vira a cara à luta”

O Legado do Caixeiro Alentejano, Évo-
ra, tem um lar com 32 utentes e um 
centro de dia com seis utentes, que 
deixou de ter atividades à distância, e 
passaram a ser acompanhados atra-
vés do Serviço de Apoio Domiciliário, 
que continua a dar resposta a 40 pes-
soas.

Vítor Godinho, Presidente da Direção, 
confessa que se sentiu aliviado quan-
do, por estes dias, chegaram os resul-
tados dos testes à Covid-19 efetuados 
aos utentes e aos funcionários do lar 
e aos colaboradores das equipas que 
prestam o serviço de apoio domici-
liário.

Deram todos negativo, mas isso “não 
significa que se possa levantar a 
guarda ou embandeirar em arco”.

Com a creche e jardim-de-infância fe-
chadas fechadas desde a declaração 
do estado de emergência, as aten-
ções estão concentradas no apoio 
aos idosos do lar e aos 40 utentes do 
serviço de apoio domiciliário a que 
acrescem os do centro de dia, que 
deixaram de ter atividades presen-
ciais.

Da cozinha da instituição, saem dia-
riamente mais de 200 refeições, in-
cluindo as 18 protocoladas no âmbito 

da cantina social e as situações de 
emergência alimentar que têm au-
mentado nas últimas semanas.

Os profissionais de saúde estão na 
primeira linha de combate à Co-
vid-19, mas Vítor Godinho considera 
que também os profissionais e os co-
laboradores dos lares “merecem um 
grande aplauso”. “Aqui, ninguém vira 
a cara à luta. 

Os nossos colaboradores têm sido de 
uma grande entrega, lutam, fazem 
muito sacrifício, andam cansados, à 
beira da exaustão, mas motivam-se 
e entreajudam-se muito”, sublinha.

O Lar da Associação de Socorros 
Mútuos São Francisco de Assis de 
Anta, Espinho, acolhe 80 utentes, 
apoiados por meia centena de 
funcionários. “Está tudo bem com 
todos”, começa por dizer Manuel 
Rocha, Presidente da Direção da 
instituição. 
As 130 pessoas que ali prestam 
serviço regularmente fizeram tes-
tes e confirmou-se a ausência de 
qualquer caso.

Uma das lições que Manuel Rocha 
retira destes dias de ansiedade 
associados à pandemia é a forma 
como os idosos estão a reagir a 
todos os constrangimentos, no-
meadamente à distância com os 
familiares, que só contactam por 
videochamada e redes sociais. 

“Eles são ainda mais fortes que 
nós. 
Nas suas vidas, já passaram por 
situações muito difíceis e enca-
ram estes momentos, com outra 

maturidade”, regista, vincando a 
coesão e espírito de entreajuda 
que tem reinado na equipa que 
lhes presta todos os cuidados pos-
síveis e que “tem sabido vestir a 
camisola”.

As atividades presenciais do cen-
tro de convívio foram interrom-
pidas com esta pandemia, mas a 
ligação com os idosos manteve-se 
por outras vias. 

A Associação preparou sebentas 
com propostas para exercitar o 
corpo e a mente, que o animador 
social vai distribuindo, de casa em 
casa, a cada utente, juntamente 
com a esperança de um reencon-
tro, em breve, no local de sempre, 
com a mesma alegria e energia.

A Associação de Anta suspendeu 
as atividades da creche, do centro 
lúdico e da clínica, mas começou, 
por estes dias, a realizar testes de 
deteção de imunidade à Covid-19.

“Os seniores do nosso lar
são mais fortes do que nós”

Vítor Godinho,  
Presidente do  
Legado do Caixeiro, 
enaltece entrega dos 
funcionários que, 
“cansados e à beira 
da exaustão” não 
deixam de cuidar 
dos 32 idosos do lar, 
de apoiar os utentes 
do Centro de Dia e 
de servir refeições na 
cantina social.

Associação de Socorros 

Mútuos São Francisco 

de Anta cuida  

de 80 seniores na sua  

estrutura residencial  

e leva a casa dos  

utentes do Centro de 

Convívio sebentas com 

desafios e exercícios 

para fazerem  

em período  

de confinamento.
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Com a pandemia, o centro de dia e o centro de convívio 
da ASMAB suspenderam as atividades. Apesar de a gran-
de maioria dos 90 idosos – 20 do centro de dia e 70 do 
centro de convívio – terem retaguarda familiar, a institui-
ção manteve a ligação, passando a prestar o serviço de 
apoio domiciliário. 
A crise pandémica acelerou no terreno, este serviço que 
a associação se propunha desenvolver e protocolar com 
a Segurança social. Diariamente, a equipa da ASMAB vai 
de carrinha, de casa em casa, levar uma refeição quenti-
nha, um pedaço de ajuda, conforto e esperança aos seus 
utentes. 

Em confinamento obrigatório há cerca de dois meses, não 
há dia que não perguntem para quando está previsto o 
regresso à instituição. “Os nossos idosos são pessoas mui-
to ativas, não são de ficar sentados no sofá e temos receio 
de que, com o prolongamento do confinamento, percam 
essa vontade de sair e de conviver com os outros”, explica 
Ana Pires, diretora técnica da instituição.

De casa em casa, ASMAB leva refeições 
e cuidados a idosos de Bragança 

A cantina social, criada em 2012 no âmbito do programa 
de emergência alimentar em resposta à crise financeira, 
começa a registar maior procura nas últimas semanas, 
mas receia-se que, com os efeitos da crise pandémica na 
economia, venha a aumentar significativamente nos pró-
ximos meses. A cozinha da ASMAB e as suas profissionais 
não tem mãos a medir por estes dias, preparando mais de 
três centenas de refeições por dia, incluindo as respeitan-
tes aos 100 utentes do refeitório social, que a instituição 
acompanha.
Os tempos de emergência sanitária não interromperam a 
atividade do núcleo de atendimento e do centro de aco-
lhimento às vítimas de violência doméstica da ASMAB, 
que continuam a amparar quem precisa de segurança e 
de apoio.

A ASMAB organizou-se de modo a constituir duas equi-
pas de trabalho que asseguram durante períodos de sete 
dias, alternadamente, o funcionamento das diferentes va-
lências, de forma a reduzir os riscos de contágio que pos-
sam colocar em causa qualquer dos serviços prestados.

ANSE Sandim cuida de mais de 100 seniores 
e usa redes sociais para se ligar aos Associados 

No concelho de Vila Nova de Gaia, em Sandim, a Asso-
ciação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança 
(ANSE) recorreu à mesma fórmula para organizar o traba-
lho durante estes tempos de pandemia. 
A Farmácia Social continua de portas abertas, prestando 
assistência medicamentosa aos Associados. As três clíni-
cas – Sandim, Seixezelo e Canedo – funcionam “a meio 
gás”, tendo dotado os seus espaços de novas estruturas 
de atendimento, de acordo com as orientações da Dire-
ção-Geral de Saúde.

Os cerca de 70 seniores do centro de dia estão em casa, 
mas recebem regularmente a visita da animadora social 
com propostas de trabalhos para realizarem e ocuparem 
os seus tempos de confinamento em casa.

De casa em casa, andam as funcionárias do serviço de 
apoio domiciliário, que dá resposta a cerca de seis deze-
nas de idosos, que levam as refeições do dia, ajuda na 
higiene e palavras amigas para levantar o ânimo.

As redes sociais têm sido uma arma poderosa para man-
ter a ligação com os Associados, com os utentes e com os 
habituais frequentadores das atividades, como o Inglês, 
ballet, dança contemporânea, hip-hop e yoga. Para todos, 
há mensagens de esperança e muitas sugestões, reco-
mendações de exercício físico, dicas sobre saúde e vídeos 
com receitas e conselhos da nutricionista da Associação, 
e até encontros por videoconferência. 

A criatividade é o modo de “ligar” o que a pandemia tem 
“isolado”.
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Contrato Coletivo de Trabalho das Mutualidades 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego

ATIVIDADES UMP

O Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) das Mutualidades, 
celebrado a 6 de março de 2020, no Porto, foi publicado 
no dia 15 de abril, na edição n.º 14 do Boletim do Trabalho 
e Emprego.

Considerado um documento histórico para o Movimento 
Mutualista português, porque é o primeiro instrumento 
de regulação coletiva do trabalho específico para as mu-
tualidades, este CCT resultou de um processo negocial en-
tre a União das Mutualidades Portuguesas, a Federação 
Nacional da Educação e outros sindicatos da UGT.

Este novo instrumento de regulamentação coletiva de 
trabalho pelo qual as associações mutualistas aspiravam 
desde 2013, representa um “avanço significativo”, nomea-
damente em matérias como o banco de horas, regime de 
adaptabilidade, e supressão dos níveis de categorias da 
generalidade dos trabalhadores, entre muitas outras.
Encontram-se abrangidas pelo CCT das Mutualidades uma 

centena de empregadores e cerca de 5.000 trabalhadores.
Os trabalhadores não filiados nas associações sindicais 
subscritoras, querendo que a convenção se lhes aplique, 
deverão comunicá-lo por escrito à direção da instituição, 
no prazo de 90 dias a contar da data de publicação para 
que a convenção produza efeitos desde a sua entrada em 
vigor, ou, a qualquer altura, sendo que neste caso, só pro-
duzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao 
da data de adesão.

A União das Mutualidades Portuguesas vai editar uma pu-
blicação alusiva a este documento, que distribuirá às suas 
Associadas e, por enquanto disponibiliza no site mutua-
lismo.pt o teor integral do Contrato Coletivo de Trabalho 
das Mutualidades em Quem Somos/Estatutos e Regu-
lamentos. 

O Boletim do Trabalho e Emprego onde consta o docu-
mento pode ser consultado AQUI.

UMP e Governo de São Tomé e Príncipe arquitetam 
parceria para a introdução do mutualismo naquele país

A UMP e o Governo de São Tomé e Príncipe estão a reto-
mar as diligências no sentido de estabelecer pontes para 
a implantação do movimento mutualista português na-
quele país de expressão portuguesa. 

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís 
Alberto Silva, e o Assessor do Primeiro-Ministro São-to-
mense, Artur Neves, encontraram-se em Portugal para 
traçar perspetivas quanto ao papel que a UMP e o mutua-
lismo poderão desempenhar no desenvolvimento social 
e económico de um território ainda com algumas fragili-
dades. “Vamos desenvolver a nossa relação, procurando 
que esta parceria venha a dar frutos e consigamos de-

senvolver a sociedade são-tomense na sua componente 
económica e social”, declarou Artur Neves, aos jornalistas 
no final do encontro com a UMP.

Luís Alberto Silva reforçou a disponibilidade e o interesse 
da UMP em cooperar com as autoridades de São Tomé 
e Príncipe em projetos que contribuam para o desenvol-
vimento social da população daquele país de expressão 
portuguesa. 

O Primeiro-Ministro São-tomense, Jorge Bom Jesus, será 
distinguido pela UMP no próximo Congresso Nacional do 
Mutualismo, em Espinho.

Sabia que consignando 0,5% 
do seu IRS faz mover projetos da UMP?

PIPM’20 com candidaturas 
abertas até 30 de maio

Está a decorrer o prazo para a apresentação da declaração 
de IRS à Autoridade Tributária.

Cada um de nós poderá apoiar instituições que desenvol-
vem trabalho relevante na área social, consignando-lhes 

0,5 por cento do seu IRS, sem que isso represente qual-
quer custo acrescido.
A União das Mutualidades Portuguesas é uma das institui-
ções que poderá ajudar, ao preencher a declaração, num 
gesto simples de inserir no Campo 11 o NIF 501 097 350.

Está a decorrer até 30 de maio o prazo para a apresenta-
ção de candidaturas à edição de 2020 do Prémio Inovar 
Para Melhorar (PIPM), cujo vencedor será anunciado e 
receberá a distinção no próximo Congresso Nacional do 
Mutualismo.

Este prémio, instituído pela UMP, distingue anualmente 
a Associação Mutualista que tenha implementado um 

projeto que constitua uma «boa prática» e um exemplo 
de inovação e modernidade que possa ser seguido pe-
las demais Mutualidades, contribuindo para o progresso 
e desenvolvimento do Mutualismo e da Economia Social 
Solidária.
As candidaturas são efetuadas no site pipm.mutualismo.
pt, onde estão disponíveis o Regulamento e toda a infor-
mação relativa ao assunto.

https://mutualismo.pt/portal/downloads/CONTRATO%20COLETIVO%20DE%20TRABALHO%20DAS%20MUTUALIDADES/CCT_UMP_FNE_04_mar_2020.pdf
https://mutualismo.pt/portal/downloads/CONTRATO%20COLETIVO%20DE%20TRABALHO%20DAS%20MUTUALIDADES/CCT_UMP_FNE_04_mar_2020.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2020/bte14_2020.pdf
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Pós-Covid19 em análise 
na Comissão Permanente do Setor Social

A forma como se processará o recomeço gradual da ativi-
dade após o estado de emergência, a situação epidemio-
lógica COVID-19 e os contornos da linha de financiamento 
às entidades da economia social estiveram em análise 
na Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, que 
reuniu, a 16 de abril, por videoconferência, na qual a UMP 
esteve representada pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Luís Alberto Silva.
Os representantes das Mutualidades, Misericórdias, IPSS 
e Cooperativas alertaram a Ministra do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para 
os vários constrangimentos que as instituições do setor 
social e solidário estão a sentir, ainda mais numa situação 
tão complexa e de emergência como a que atravessamos.
 
Os representantes do Setor Social e Solidário salientaram 
a necessidade de negociar uma adenda ao Compromisso 
de Cooperação e a regulamentação da anunciada linha 

de financiamento às organizações da economia social e 
alertaram para a dificuldade que as instituições com es-
truturas residenciais para idosos estão a sentir em maté-
ria de equipamentos de proteção individual para os seus 
profissionais e para os utentes.

Em análise estiveram, entre outras, matérias como o rei-
nício das atividades das creches e do ensino pré-escolar 
e as cantinas sociais que, com os efeitos da crise pan-
démica, voltarão a ter um papel importante no apoio às 
famílias mais vulneráveis.
Participaram na videoconferência a Ministra Ana Mendes 
Godinho, as Secretárias de Estado da Ação Social, Rita da 
Cunha Mendes, e da Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cia, Ana Sofia Antunes, os representantes do Instituto da 
Segurança Social, da UMP, União das Misericórdias Portu-
guesas, CNIS, Confecoop e Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa.

Prémio Trabalhador do Ano 
com candidaturas a decorrer
Estão a decorrer as candidaturas ao Prémio Trabalhador 
do Ano, através do qual, a UMP distinguirá o trabalhador, 
colaborador ou voluntário mutualista, que se tenha evi-
denciado pelas suas qualidades profissionais, empenho, 
identificação com a causa mutualista e tenha dado con-
tributos relevantes para o progresso da sua Associação 
no último ano. As candidaturas são apresentadas no site 

www.mutualismo.pt, onde cada associação mutualista 
filiada na UMP poderá inscrever o seu candidato, deven-
do, previamente, consultar atentamente o regulamento 
disponível na área referente ao Trabalhador do Ano (no 
menu “O que fazemos”, no separador “Concursos”). O 
vencedor do Prémio será o candidato mais votado pelo 
público na votação online que decorrerá no site da UMP.

COVID-19: publicada portaria 
que define apoios a setor social
O Governo fez publicar uma Portaria que define e regula-
menta os termos e as condições de atribuição dos apoios 
de caráter extraordinário, temporário e transitório, des-
tinados ao setor social e solidário, em razão da situação 
epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, tendo em 
vista apoiar as instituições particulares de solidariedade 
social, cooperativas de solidariedade social, organizações 
não-governamentais das pessoas com deficiência e equi-
paradas no funcionamento das respostas sociais.

De entre as medidas elencadas, o Governo garante o pa-
gamento da comparticipação financeira da Segurança So-
cial no âmbito dos acordos de cooperação celebrados em 
todas as respostas sociais cuja atividade foi suspensa, as-
segurando o pagamento efetivado por referência ao mês 
de fevereiro de 2020, conforme as regras em vigor à data, 
a comparticipação dos cuidados domiciliados e confere 
autonomia na redução das comparticipações familiares.
O documento prevê a agilização da abertura de estabele-

cimentos de apoio social com processos de licenciamento 
em curso e dá às IPSS a possibilidade de recorrerem a 
ações de voluntariado e equipara o pessoal das institui-
ções sociais a trabalhadores de serviços essenciais no âm-
bito das restrições decorrentes do estado de emergência.
O leque de apoios às entidades do setor social e solidário 
abrange ainda as medidas excecionais de apoio à manu-
tenção dos postos de trabalho, o diferimento de obriga-
ções fiscais e contributivas, proteção e apoio à tesouraria 
e liquidez.
A portaria considera, ainda, a prorrogação de prazos de 
apresentação de contas anuais das instituições até 31 de 
julho de 2020, uma linha de financiamento específica para 
o setor social e apoio técnicos do Instituto da Segurança 
Social, I. P., para linha de financiamento a fundo perdido 
da Fundação Calouste Gulbenkian; e o diferimento de pa-
gamentos do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário.
A Portaria n.º 85-A/2020 de 3 de abril pode ser consul-
tada AQUI.

Comparticipação financeira 
às respostas sociais com atualização de 3,5%

A comparticipação financeira da Segurança Social ao fun-
cionamento das respostas sociais, ao abrigo dos acordos 
de cooperação celebrados com o Setor Social e Solidário, 
aumenta 3,5 por cento em 2020, face ao observado em 
2019.

A medida consta de uma portaria publicada, no dia 6 de 
abril, pela Secretária de Estado da Ação Social, Rita da 
Cunha Mendes, e produz efeitos a 1 de janeiro de 2020.

O governo justifica a atualização das comparticipações fi-
nanceiras através de uma portaria, em vez da celebração 
de protocolos ou adendas entre o Estado e as entidades 
do Setor Social e Solidário, como tem sido prática, “face 
ao caráter extraordinário do contexto atual, com o intuito 
de mitigar os constrangimentos de natureza diversa com 
que as instituições particulares de solidariedade social se 
deparam, a que não é alheio o elevado reconhecimento 
da relevância deste setor”.

Foto: DR

http://www.mutualismo.pt
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131122780/details/maximized
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Governo aprova medidas excecionais 
na área da Educação que abrangem pré-escolar

Instituições podem candidatar-se à compensação 
remuneratória dos Educadores de Infância

O Governo aprovou um conjunto de medidas no âmbi-
to da educação destinadas a estabelecer um regime ex-
cecional e temporário, relativo à realização e avaliação 
de aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e 
exames dos ensinos básico e secundário, às matrículas, 
à inscrição para os exames finais e ao pessoal docente e 
não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano 
letivo de 2019/2020.
Segundo o Governo, o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, “aplica-
-se à educação pré-escolar e às ofertas educativas e for-

mativas dos ensinos básico e secundário, ministradas em 
estabelecimentos de ensino público, particular e coopera-
tivo de nível não superior, incluindo escolas profissionais, 
públicas e privadas”.
Às Associações Mutualistas com a valência de jardim-de-
-infância (pré-escolar) recomenda-se uma leitura atenta 
do referido Decreto-Lei, que aborda, entre outras, maté-
rias, o desenvolvimento das aprendizagens na modali-
dade de ensino não presencial, através de um plano de 
ensino à distância.

No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento 
da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2018-2019, o 
Estado compromete-se a apoiar financeiramente as insti-
tuições da rede social em que a remuneração mensal mé-
dia dos educadores de infância seja superior a 1.154,70 
euros, conforme estipulado no Despacho nº 4640-B/2020, 
de 16 de abril. 
As candidaturas a este apoio devem ser apresentadas ao 
Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação 
até ao dia 4 de maio.
Apenas se podem candidatar instituições que têm acordo 
de cooperação com o MTSS/MEC, no âmbito do Programa 
de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
para o ano letivo 2018-2019.

CIDACL envia mensagem de esperança 
em vídeo dirigido às “suas” crianças

Um mês após a suspensão das atividades presenciais (a 

15 de abril), a equipa do CIDACL surpreendeu as crianças 

que frequentam o centro infantil com uma mensagem, 

em vídeo que é, simultaneamente, uma mensagem de 

saudade e de esperança.

Aqui fica a reprodução do texto que acompanha o vídeo: 
“Hoje faz um mês que os sorrisos das nossas crianças 
foram substituídos por silêncios... Hoje faz um mês que 
todos os ruídos de fundo do CIDACL a que estávamos ha-
bituadas se transformaram num grande vazio... Hoje faz 
um mês que fomos forçadas, em vez do tradicional “Até 
amanhã!”, a dizer-vos, com o coração apertado, um “Até 
à próxima!” que esperávamos ser breve mas que nos tem 
parecido, a todos, uma eternidade... Desde aí, o tempo 
deixou de ser escasso, as correrias deixaram de existir, a 
nossa vida foi toda readaptada, e o nosso mundo virado 
do avesso... Mas sabem? Fizemos hoje este simbólico ví-
deo para não se esquecerem que estamos e continuare-
mos cá! E quando nos encontrarmos, iremos receber-vos 
de braços abertos e com um grande sorriso que tanto ca-
racteriza a equipa do CIDACL! Tudo isto vai passar e vamos 
todos ficar bem!”.

Doentes COVID-19 dos lares com acompanhamento 
de profissionais de saúde dos ACES
Um despacho da Ministra da Saúde, Marta Temido, de-
terminou que o seguimento clínico dos doentes COVID-19 
que habitem em estabelecimento residencial para pes-
soas idosas e cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar é acompanhado, diariamente, por profissionais 
de saúde do ACES da respetiva área de intervenção, em 
articulação com o hospital da área de referência.
Segundo este despacho, cabe às Unidades de Saúde Pú-
blica, com o envolvimento de outras unidades funcionais 
dos ACES da respetiva área de intervenção, assegurar que 
os profissionais dos lares têm formação adequada nos se-
guintes domínios, de acordo com as regras definidas pela 
Direção -Geral da Saúde, nomeadamente na utilização de 

equipamento de proteção individual; cumprimento das 
regras de higiene e etiqueta respiratória; higienização 
correta e regular de espaços, superfícies e objetos; imple-
mentação de medidas de separação dos utentes; e orga-
nização do trabalho adequada a prevenir a propagação da 
infeção por SARS -CoV-2.

Entretanto, o governo procedeu ao alargamento do uni-
verso dos destinos admissíveis para os produtos retirados 
– frutas e produtos hortícolas -, de modo que, a par das 
organizações caritativas, possam também beneficiar da 
referida ação as instituições penitenciárias, as colónias de 
férias infantis, os hospitais e os lares de idosos. 

IEFP apoia reforço da capacidade de resposta
das instituições da area social e da saúde
O Governo criou uma medida de apoio ao reforço de 
emergência de equipamentos sociais e de saúde, de na-
tureza temporária e excecional, para assegurar a capa-
cidade de resposta das instituições públicas e do setor 
solidário com atividade na área social e da saúde, du-
rante a pandemia da doença COVID-19. A Portaria n.º 82-
C/2020 introduz, também, um regime extraordinário de 
majoração das bolsas mensais do «Contrato emprego-in-

serção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) 
em projetos realizados nestas instituições. As Associações 
Mutualistas, que desenvolvam atividade na área social e 
da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, hospitais, 
estruturas residenciais ou serviços de apoio domiciliário 
para pessoas idosas e pessoas com deficiência ou inca-
pacidade, encontram-se entre as entidades elegíveis. As 
candidaturas estão abertas no portal do IEFP.

Suspensos limites ao trabalho extraordinário 
nas IPSS da Saúde, estruturas residenciais e SAD

Estão suspensos, por determinação do governo, os limites 
estabelecidos para a realização de trabalho extraordiná-
rio ou suplementar em diversas entidades, entre as quais 
as instituições particulares de solidariedade social, asso-
ciações sem fins lucrativos, cooperativas e demais enti-
dades da economia social que exerçam atividades essen-
ciais da área social e da saúde, nomeadamente serviços 
de saúde, estruturas residenciais ou de acolhimento ou 

serviços de apoio domiciliário para populações vulnerá-
veis, pessoas idosas e pessoas com deficiência. 

No mesmo Decreto-lei, está previsto que seja identificado 
em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de 
ensino e creches que promovam o acolhimento dos filhos 
ou outros dependentes a cargo de todos estes profissio-
nais de serviços essenciais.

Foto: DR

https://www.facebook.com/995285423894455/videos/218065756143717/
https://www.facebook.com/995285423894455/videos/218065756143717/
https://www.facebook.com/995285423894455/videos/218065756143717/
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Saiba o que muda nas situações 
de mora no pagamento da renda

Atendendo à situação epidemiológica provocada pela CO-
VID-19 e no âmbito das medidas excecionais e temporá-
rias, o Governo aprovou um regime excecional para as 
situações de mora no pagamento da renda devida nos 
termos dos contratos de arrendamento urbano habitacio-
nal. Este regime é aplicável às rendas vencidas nos meses 
em que vigore o estado de emergência e no primeiro mês 
subsequente, a partir do dia 1 de abril de 2020.

Os arrendatários que, cumulativamente, tenham uma 
quebra de rendimentos superiores a 20% face aos ren-
dimentos do mês anterior e do mesmo mês de 2019, e 
uma taxa de esforço com o pagamento da renda que seja, 
ou se torne, superior a 35% dos rendimentos da família, 
beneficiam, se houver atraso no pagamento das rendas 
em relação às rendas devidas a partir de 1 de abril de 
2020 e até ao mês subsequente ao termo do estado de 
emergência, das seguintes medidas excecionais:

 • Acesso a um empréstimo sem juros do IHRU, 
para pagamento das rendas devidas, com um período de 
carência até 31 de dezembro de 2020, mas nunca inferior 
a 6 meses, iniciando-se a partir daí o reembolso em pres-
tações mensais, cada uma no montante 1/12 do valor da 
renda;

 • Impossibilidade de o senhorio resolver o con-
trato por atraso no pagamento de rendas e de recusar o 
recebimento das rendas seguintes desde que o arrenda-
tário pague essas rendas no prazo de 12 meses, a contar 
do final do período acima indicado, em prestações men-
sais (não inferiores a um duodécimo do montante em dí-
vida), pagas juntamente com a renda de cada mês;

 • Não penalização pelo atraso no pagamento das 
rendas, não lhes podendo ser exigida a indemnização por 
esse atraso (que, em circunstâncias normais, seria igual a 
20% do que for devido).

Os arrendatários têm o dever de informar o senhorio, por 
escrito, até 5 dias antes do vencimento da primeira renda 
de que pretendem beneficiar do referido regime excecio-
nal, juntando comprovativos da situação.
Quando em resultado do não recebimento de rendas ha-
bitacionais, o agregado familiar do senhorio tenha uma 
quebra superior a 20% nos seus rendimentos face aos 
rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do 
ano anterior (mesmo mês de 2019), e o seu rendimento 
disponível fique abaixo de 438,81 euros, o senhorio pode-
rá solicitar um empréstimo junto do IHRU.
Mais informação no Portal da Habitação.

Foto: DR

Publicidade

ECONOMIA SOCIAL

Convenção Nacional de Saúde propõe ativação 
de plano de emergência para a Saúde
A Convenção Nacional de Saúde (CNS) chama a atenção 
do Governo e das autoridades de saúde de Portugal para 
a necessidade urgente de garantir que, mesmo em tem-
po de emergência, os cuidados de saúde necessários à 
população têm que ser garantidos. Nesse sentido, propõe 
a ativação de um plano de emergência para retoma da 
atividade assistencial a todos os cidadãos portadores de 
doenças cuja letalidade é elevada em Portugal.

Antes da pandemia da COVID-19 havia 50 mil portugue-
ses a aguardar cirurgias e mais de 240 mil portugueses a 
necessitar, há longo tempo, de consultas de especialidade 
hospitalar.

Antes do surto epidémico COVID-19 o número de óbitos 
por outras doenças totalizava cerca de 113.573, em 2018, 
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). As doen-
ças do aparelho circulatório, as doenças cancerígenas, as 
doenças do aparelho respiratório, a diabetes e as pertur-
bações mentais e de comportamento estão nas causas 
destas mortes.

“Se nada for feito para tratar e ajudar os doentes porta-
dores destas doenças o cenário pós-pandemia terá conse-
quências dramáticas para muitos doentes e suas famílias, 
terá um custo evitável em termos de sofrimento e vidas 

humanas e observaremos nova acentuada degradação do 
Sistema Nacional de Saúde”, refere uma nota da CNS.

Esta estrutura alerta para o facto de no mês de março ter 
havido uma quebra abrupta no diagnóstico, acompanha-
mento e tratamento de outras doenças e tal é muitíssimo 
importante, tendo em conta as necessidades de cuidados 
de saúde dos portugueses e o grave risco do agravamen-
to da sua situação.
“A dimensão do problema atinge já proporções enormes 
e cidadãos, associações de doentes, médicos, enfermei-
ros, farmacêuticos e diversos académicos têm manifes-
tado a sua apreensão” avisa, ainda, lembrando que os 
episódios de emergência caíram 45%, a grande maioria 
das consultas externas e das cirurgias não urgentes fo-
ram adiadas. Houve uma redução de 95% dos exames de 
imagiologia e uma paragem quase total dos exames de 
gastroenterologia e de cardiologia.

No seu entender, os cidadãos portadores de doenças “não 
podem ser esquecidos e o sistema de saúde tem de as-
sumir que o que for adiado terá necessariamente efeitos 
muito negativos em termos de saúde no futuro. Todas as 
vidas são importantes. Não podemos deixar que morram 
mais pessoas do que as que morrem por causa da CO-
VID-19 por redução drástica e paragem assistencial”.

Foto: DR
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Prémios BPI “la Caixa” com novos prazos

No contexto atual de crise económica e social provocada 
pela pandemia do Coronavírus e com vista a apoiar as 
entidades sociais e as pessoas mais vulneráveis, o BPI 
e a Fundação “la Caixa” decidiram alargar os prazos de 
candidatura aos Prémios BPI “la Caixa” Seniores, Capaci-
tar e Rural e adaptar o regulamento dos Prémios BPI “la 
Caixa” para apoiar novas iniciativas de acompanhamento 
às pessoas mais afetadas pela Covid-19.

Esta decisão sublinha o compromisso dos Prémios BPI “la 
Caixa” com o apoio a instituições do terceiro setor, atra-
vés do alargamento do âmbito de atuação a projetos que 
apresentem respostas concretas para acompanhar as pes-
soas afetadas pelo contexto do coronavírus e através da 

adaptação dos critérios de avaliação aos desafios desta 
nova realidade.

Os prazos de candidaturas passam a ter o seguinte calen-
dário: Prémio BPI “la Caixa” Seniores - Pessoas com mais 
de 65 anos- Candidaturas até 11 de maio; Prémio BPI “la 
Caixa” Capacitar - Pessoas com deficiência - Candidaturas 
até 08 de junho; e Prémio BPI “la Caixa” Rural - Popula-
ção de meios rurais - Candidaturas de 28 de abril a 22 de 
junho.

Informações complementares poderão ser obtidas atra-
vés da linha 800 22 33 44 ou do e-mail premiosbpi.lacai-
xa@bancobpi.pt, disponível das 08h às 20h.

CASES: iniciativas de todo o país 
em plataforma de voluntariado

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CA-
SES), no âmbito das suas competências na área do vo-
luntariado, disponibiliza uma plataforma na internet que 
reúne iniciativas de voluntariado de Norte a Sul do país, 
os movimentos e as plataformas criadas para dar resposta 
às pessoas que mais apoio precisam.

No âmbito do combate ao surto de COVID-19, as pessoas, 
principalmente as mais idosas e dos chamados grupos de 
risco, são aconselhadas a não sair de casa, tornando-se 
necessárias formas de as ajudar nas mais diversas ver-
tentes.

Esta área on-line permite, a quem se quiser voluntariar, 
identificar as iniciativas que mais se adequam ao seu per-
fil e à sua disponibilidade.

A informação está em permanente atualização, de forma 
a acompanhar e complementar todas as ações de volun-
tariado que estão a ser dinamizadas e implementadas a 
nível nacional.

Foto: CASES

Foto: BPI

EDP e Galp com pacotes de apoio aos custos 
energéticos das IPSS suas clientes
A EDP Comercial está a proporcionar um desconto de 20% 
no consumo de eletricidade nos próximos dois meses, a 
estruturas residenciais na área dos idosos e vítimas de 
violência doméstica, entre outras, que sejam suas clien-
tes. Também a Fundação Galp e a Galp estão a desenvol-

ver um pacote de apoio energético dirigido às IPSS suas 
clientes, propondo-se suportar um mês de consumo de 
eletricidade e gás natural a ser ativado no período em 
que a instituição achar adequada. Informações detalha-
das estão disponíveis nos sites EDP e Fundação Galp.

“Apoio maior” do IPDJ mitiga isolamento de 
comunidades vulneráveis de Lisboa e Vale do Tejo

A Região de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ (Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude) está a promover uma ação 
de voluntariado jovem designada “Apoio Maior”, que tem 
como objetivo apoiar no período de isolamento as comu-
nidades desfavorecidas e vulneráveis.

A pandemia Covid-19 e as suas medidas de mitigação le-
varam ao isolamento de muitas pessoas desprotegidas 
que têm sido apoiadas pelas autarquias locais. Neste sen-
tido, a Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, 
lançou o desafio à Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE), para reforçar as respostas que já se encontram 
no terreno a atuar, sobretudo no apoio à distribuição de 
bens alimentares e medicamentos, no esclarecimento de 
dúvidas à comunidade, no aconselhamento de serviços 
públicos de apoio, na divulgação telefónica e digital dos 
programas, bem como outras que a entidade parceira ne-
cessite implementar, sempre com as devidas medidas de 
segurança.

Pretende-se com este projeto, apoiar, reforçar e qualificar 
as respostas de apoio comunitário levadas a cabo pelas 

juntas de freguesias dos três Distritos que fazem parte 
da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, 
durante o período de isolamento da pandemia Covid-19; 
incentivar à prática de um voluntariado organizado e de 
qualidade; permitir a jovens o desempenho de tarefas em 
prol da comunidade; estimular e apoiar as práticas de vo-
luntariado jovem em áreas tidas como relevantes para a 
sociedade; desenvolver processos formativos com os vo-
luntários; promover e estimular a prática de voluntariado, 
como meio de aquisição de competências.

Neste sentido encontram-se abertas as candidaturas a 
jovens voluntários, com idades compreendidas entre os 
18 e os 30 anos, que pretendam apoiar na resposta às 
necessidades da comunidade mais vulnerável da respe-
tiva freguesia.
O jovem voluntário, terá direito ao ressarcimento das des-
pesas efetuadas, em 8,00 euros/por dia, certificado de 
participação e seguro de acidentes pessoais e de respon-
sabilidade civil, o projeto decorrerá de 27 de abril a 25 
de maio e as inscrições deverão ser efetuadas através da 
plataforma dos programas.

Foto: IPDJ

https://programas.juventude.gov.pt
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NOVIDADES LEGISLATIVAS
Lei n.º 8/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece 
medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidarie-
dade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do 
Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Lei n.º 5/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10
Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.

Lei N.º 4-C/2020 – Diário da República n.º 68/2020, 3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06
Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arren-
damento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19.

Lei N.º 4-A/2020 – Diário da República n.º 68/2020, 3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06
Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias 
de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à 
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e tem-
porárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19.

Lei n.º 3/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31
Grandes Opções do Plano para 2020

Lei n.º 2/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31
Orçamento do Estado para 2020.

Lei n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-19
Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19.

Decreto n.º 2-C/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-04-17
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2.º Suplemento, Série II 
de 2020-04-17
Procede à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

Decreto-Lei n.º 17/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-23
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19

Decreto-Lei n.º 14-G/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-13
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19

Decreto-Lei n.º 14-F/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-13
Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 12-A/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 10-L/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-26

Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de forma a permitir a 

antecipação dos pedidos de pagamento.

Decreto-Lei n.º 10-K/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-26

Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 10-G/2020 – Diário da República n.º 61/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26

Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia 

COVID-19.

Decreto-Lei n.º 10-F/2020 – Diário da República n.º 61/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26

Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19

Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 1.º Suplemento, Série 

I de 2020-04-17

Autorização para a renovação do estado de emergência.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14

Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios financeiros às cooperativas e associações de ensino espe-

cial e a instituições particulares de solidariedade social para o ano letivo de 2020/2021.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14

Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios financeiros aos centros de recursos para a inclusão decor-

rentes da celebração de contratos de cooperação para o ano letivo de 2020/2021.

Portaria n.º 97/2020 - Diário da República n.º 76-B/2020, Série I de 2020-04-19

Altera a Portaria n.º 82/2020, de 29 de março, que estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhi-

mento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais.

Versão consolidada da portaria alterada

Portaria n.º 94-C/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2.º Suplemento, Série I de 2020-04-17

Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência.

Portaria n.º 94-B/2020 - Diário da República n.º 76/2020, 2.º Suplemento, Série I de 2020-04-17

Suspende a verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao 

IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. 

P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em vigor.

Portaria n.º 94-A/2020 - Diário da República n.º 74/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-04-16

Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio à família, dos apoios extraor-

dinários à redução da atividade económica de trabalhador independente e à manutenção de contrato de tra-

balho em situação de crise empresarial, do diferimento das contribuições dos trabalhadores independentes e 

do reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do sistema de segurança social.

https://dre.pt/application/file/a/131347486
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791260/202004100100/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/131347483
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193442/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193439/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131193460/view?w=2020-04-06
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-04-06
https://dre.pt/home/-/dre/130893437/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/130893436/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/131915537
https://dre.pt/application/file/a/131915535
https://dre.pt/application/file/a/131915535
https://dre.pt/application/file/a/132334423
https://dre.pt/application/file/a/131390247
https://dre.pt/application/file/a/131390246
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193442/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779510/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130779526/view?w=2020-03-28
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130835106/view?w=2020-03-28
https://dre.pt/application/file/a/131915536
https://dre.pt/application/file/a/131915536
https://dre.pt/application/file/a/131390204
https://dre.pt/application/file/a/131390202
https://dre.pt/application/file/a/131939265
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131552198/202004190100/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/131915548
https://dre.pt/application/file/a/131915547
https://dre.pt/application/file/a/131596016
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Portaria n.º 91/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14

Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um 

regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas atendendo à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é efetuada a demonstração 

da quebra de rendimentos para efeito de aplicação daquele regime excecional a situações de incapacidade de 

pagamento das rendas habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo 

da vigência do estado de emergência.

Portaria n.º 90-A/2020 - Diário da República n.º 71/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-04-09

Cria um regime excecional e temporário relativo à prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva receita 

médica, durante a vigência do estado de emergência em Portugal, motivado pela pandemia da COVID-19.

Portaria n.º 88-C/2020 - Diário da República n.º 68/2020, 2.º Suplemento, Série I de 2020-04-06

Procede ao aumento, para o ano de 2020, da comparticipação financeira da segurança social, no âmbito da 

aplicação do regime jurídico da cooperação previsto na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação 

atual.

Portaria n.º 85-A/2020 - Diário da República n.º 67/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-03

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de caráter extraordinário, temporário 

e transitório, destinados ao setor social e solidário, em razão da situação epidemiológica do novo coronavírus - 

COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de solidarie-

dade social, organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no funcionamento 

das respostas sociais.

Portaria n.º 82-C/2020 – Diário da República n.º 64/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-31

Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde, de natureza tem-

porária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário 

com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID-19, e introduz um regime 

extraordinário de majoração das bolsas mensais do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato em-

prego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados nestas instituições.

Portaria n.º 82/2020 – Diário da República n.º 62-B/2020, Série I de 2020-03-29

Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou 

outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais.

Declaração de Retificação n.º 13/2020 - Diário da República n.º 62-A/2020, Série I de 2020- 03-28

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime excecional e 

temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020.

Declaração de Retificação n.º 14/2020 - Diário da República n.º 62-A/2020, Série I de 2020- 03-28

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 

estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia 

COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020

Aniversários
1 maio Glória Portuguesa Associação de Socorros Mútuos 128.º aniversário

1 maio A Vencedora - Associação Mutualista 115.º aniversário

1 maio A.S.M. Fúnebre Familiar Nossa Senhora da Conceição 113.º aniversário

7 maio A Previdência Familiar do Porto A.S.M. 144.º aniversário

11 maio Liga das Associações de Socorros Mútuos de V.N.Gaia 115.º aniversário

12 maio Mealheiro Postal – Associação Mutualista 128.º aniversário

Despacho n.º 4946-A/2020 - Diário da República n.º 80/2020, 1.º Suplemento, Série II de 2020-04-23

Procede ao alargamento do universo dos destinos admissíveis para os produtos retirados, de modo que, a par 

das organizações caritativas, possam também beneficiar da referida ação as instituições penitenciárias, as 

colónias de férias infantis, os hospitais e os lares de idosos.

Despacho n.º 4460-A/2020 - Diário da República n.º 72/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-13 

Define as orientações no âmbito da eventualidade doença e no âmbito da frequência de ações de formação à 

distância, bem como os termos em que os trabalhadores da administração central podem exercer funções na 

administração local e em que os trabalhadores da administração central e da administração local podem exer-

cer funções em instituições particulares de solidariedade social ou outras instituições de apoio às populações 

mais vulneráveis.

Despacho n.º 4396/2020 - Diário da República n.º 71-A/2020, Série II de 2020-04-10

Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de 

março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais de saúde, com filho ou outros dependentes 

a cargo menores de 12 anos.

Despacho n.º4270-C/2020 - Diário da República n.º 69/2020, 3.º Suplemento, série II de 2020-04-07

Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento de medicamentos dispensados por 

farmácia hospitalar em regime de ambulatório, a pedido do utente, através da dispensa em farmácia comu-

nitária ou da entrega dos medicamentos no domicílio.

Despacho n.º 3871/2020 - Diário da República n.º 63/2020, Série II de 2020-03-30

Determina que o Instituto da Segurança Social e as ARS ficam autorizados a celebrar os contratos-programa, 

para o ano de 2020, previstos no anexo ao presente despacho, e a assumir os compromissos respetivos, com 

vista a aumentar a capacidade de respostas da RNCCI.

Relatório n.º 2/2020 - Diário da República n.º 73/2020, Série II de 2020-04-14

Versão resumida do Relatório de Atividades relativo ao ano de 2019.

Regulamento n.º 310/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série II de 2020-03-31

Comissão Nacional de Proteção de Dados - Valor das taxas pela apreciação e decisão de requerimentos à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados.

https://dre.pt/application/file/a/131390208
https://dre.pt/application/file/a/131193534
https://dre.pt/application/file/a/131338763
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131177573/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131122780/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130956136/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130835147/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835103/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130835104/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/132334418
https://dre.pt/application/file/a/131348963
https://dre.pt/application/file/a/131347475
https://dre.pt/application/file/a/130251745
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131246680/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130821516/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-30&date=2020-03-01&dreId=130821506
https://dre.pt/application/file/a/131389600
https://dre.pt/home/-/dre/130887195/details/maximized
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Foi há um ano...
abril de 2019

UMP leva preocupações das Associações Mutualistas 
ao Ministro da Economia

“Viagens Sociais” dominam encontro entre 
UMP e a Secretária de Estado do Turismo

Mutualidades querem mais equilíbrio 
na distribuição de fundos do Portugal 2030

Lei de Bases da Saúde remete Economia Social 
para plano “meramente residual”
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